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WEB 

128286 – Lijstwaarden sorteren op positienummer 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanmaken van waarden in de lijsten, kan een positienummer opgegeven worden. Bij het 
gebruik van een veld waaraan een lijst gekoppeld is, werd voorheen de waarden niet op 
positienummer getoond.  Om deze reden is de sortering van de lijstwaarden gewijzigd. Wanneer de 
gebruiker een veld met een lijst aanklikt, zal deze vanaf deze versie gesorteerd worden op het 
opgegeven positienummer. 
 

139539 – Valideren van SSL- en TLS-certificaten 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Deze versie is er een extra controle toegevoegd welke controleert of het SSL- of TLS-certificaat 
voldoet aan de vereisten. Wanneer het certificaat ongeldig wordt verklaard of is verlopen, zal een 
foutmelding worden getoond. Het certificaat geldt niet alleen voor het gebruik van een veilige 
website (https) maar ook onder andere voor het gebruik van de mailserver en bij het gebruik van 
een plug-in. 
 

140166 – Selecteren van item bij het scannen van QR/barcodes 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In Centix is er in veel schermen de mogelijkheid om gebruik te maken van een scanner zodat 
eenvoudig ID’s ingevoerd kunnen worden. Echter bleek dat in sommige gevallen, het eerste resultaat 
werd gebruikt zonder dat de zoekopdracht volledig werd afgerond. 
 
Er is een wijziging doorgevoerd zodat eerst de zoekopdracht wordt afgerond alvorens deze wordt 
ingevoerd. Op deze manier wordt de juiste informatie ingevoerd bij het scannen van QR-codes of 
barcodes. 
 
 

124929 – Objecten – Format bouwjaar instellen zonder einde levensduur 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Als men op het objecttype de einde levensduur ingesteld heeft, dan kon bij het bouwjaar gekozen 
worden wat het format zou moeten zijn. Op deze manier kan de einde levensduur berekend worden 
op basis van het bouwjaar. 
 
Wanneer geen gebruik werd gemaakt van de einde levensduur dan was het niet mogelijk om een 
format van het bouwjaar in te stellen. Omdat een format de invoer van het bouwjaar eenvoudiger 
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maakt, is daarom een wijziging doorgevoerd. Vanaf deze versie kan men via het objecttype instellen 
welk format voor het bouwjaar gebruikt moet worden zodat dit zichtbaar is bij het toevoegen of 
wijzigen van een object. 
 

 
 

138055 – Objecten – Kleur, geldigheidsdatum en huidige object staat herzien 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De kleuren in het objectdetail en overzicht zorgen ervoor dat men in één oogopslag de staat van het 
object in kan zien. Echter bleek dat wanneer een object de geldigheidsdatum van vandaag heeft, de 
kleur oranje bleek te zijn maar de OI-staat op verlopen stond. Dit geeft niet het juiste signaal 
aangezien een geldigheidsdatum met de datum van vandaag, oranje dient te zijn en de staat: 
‘verloopt binnenkort’ dient te hebben. Om deze reden is een wijziging gedaan zodat de 
geldigheidsdatum, de kleur en de huidige objectstaat met elkaar overeenkomen. 
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140288 – Tags – Overzicht op relatieniveau 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Niet alleen kunnen de tags op object of op locatieniveau worden ingezien maar vanaf deze versie 
kan dit ook per relatie. Aan het device overzicht, te benaderen via /app#/devices, is een relatiefilter 
toegevoegd. Men kan hiervoor een relatie kiezen waar de tags van ingezien moeten worden. 
Daarnaast houdt het scherm rekening met relatie beperkingen, wanneer de gebruiker alleen 
toegang heeft tot één relatie, dan worden alleen de tags van deze relatie getoond. 
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133327 – Locaties – Objecten op locatie widget laden bij 1 kolom 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het locatiedetail is in een eerdere versie een widget toegevoegd om de objecten op de locatie in 
te kunnen zien. Echter bleek dat wanneer de widget onderaan op het detail werd getoond, deze niet 
alle informatie toonde. De widget is daarom gewijzigd zodat de widget ook onderaan de pagina 
gebruikt kan worden. 
 
 

137661 – Locaties – Introductie dashboard widgets voor locatie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Een grote wens was om grafieken te kunnen tonen in de locatie, net als de grafieken in het relatie 
dashboard. Daarom zijn in deze versie een aantal nieuwe widgets toegevoegd: 

- Dashboard – Object OI status 
- Dashboard – Laatste uitgevoerde object OI-plannen per maandag 
- Dashboard – OI-schema’s per plan 
- Dashboard – Planning OI-schema’s aankomend jaar 
- Dashboard – Locatie aantallen 

Bij het toevoegen van de widget wordt de mogelijkheid gegeven om de aantallen van sublocaties 
mee te nemen. Met deze nieuwe widgets krijgt de gebruiker nog meer inzicht in de objecten welke 
op de desbetreffende locatie staan. 
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138324 – Producten – Import omschrijving product en vertalingen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Een aantal versies terug zijn de vertalingen van de producten aangepast. Deze zijn naar een andere 
tabel verplaatst en op een andere manier geïmplementeerd in het productdetail. Echter bleek dat de 
vertalingen in het importsjabloon nog niet naar wens waren geïmplementeerd. 
 
De vertalingen van producten wordt vanaf deze versie in een nieuwe, losse import gedaan. Via de 
import product translation kan men vertalingen importeren als de module ‘Meerdere 
talenondersteuning database content’ aan staat. 
 

 
 
Door de vertalingen van producten in een losse import te zetten, zijn deze uit de import sjablonen 
van article 1 en article 2 gehaald. Hiervoor in de plaats is een nieuwe kolom, de standaard 
omschrijving toegevoegd. Voor het importeren van producten is een handleiding beschikbaar. 
 

139765 – Producten – Korte woorden in zoekopdrachten in productsearch.aspx 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer een omgeving erg veel producten bevat, kan de functie full text search aangezet worden 
om het zoeken op producten efficiënter te maken. Het bleek dat als de functie full text search 
aanstond, dat het zoeken op woorden met 2 of 3 karakters, foutmeldingen veroorzaakten. 
Er is een wijziging doorgevoerd zodat zoekopdrachten welke korte woorden bevatten geen 
foutmeldingen meer veroorzaken. 
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138239 – Werkplek – Verbeteringen in werkplek functionaliteit 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De Werkplek functionaliteit, te benaderen via /workplace/(teamID), wordt voornamelijk veel 
gebruikt in werkplaatsen. Gebruikers kunnen zich aan- en afwezig melden en via deze functionaliteit 
(tegelijk) aan werkorders werken. De werkplek functionaliteit is op diverse plekken gewijzigd zodat 
deze weer zoals gebruikelijk dient te werken. 
 
In de systeemtabellen is daarnaast het toevoegen van werkplekken toegevoegd. Hiervoor dient 
recht 8.65 – Manage workplace toegekend te zijn. 
 

111107 – Orders – Negatieve orderaantallen laten vervallen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Voorheen was het mogelijk om orders te maken met negatieve aantallen. Deze negatieve aantallen 
werden gebruikt om orders welke gemaakt waren, te kunnen crediteren. Om deze orders te kunnen 
crediteren diende deze ook gepickt te worden en een afleverdatum op te geven. 
Omdat crediteren via een factuur veel eenvoudiger is, is het invoeren van negatieve aantallen op 
een order daarom komen te vervallen.  
 
 

139097 – Orders – Weekend niet rekenen bij meerdaagse tarieven en werkbare 

dagenschema 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In Centix kan gebruik gemaakt worden van werkbare dagen schema’s. Deze functionaliteit geeft de 
gebruiker de optie om aan te geven op welke dagen er gewerkt wordt. Door het gebruik van 
werkbare dagen schema’s kan men aangeven welke dagen in de week huur berekend mag worden. 
In combinatie met dag- en weektarieven werkten de werkbare dagen schema’s al goed alleen bij de 
meerdaagse tarieven bleek dat het weekend alsnog werd meegerekend. Om deze reden is een 
wijziging doorgevoerd zodat werkbare dagenschema’s gebruikt kunnen worden in combinatie met 
meerdaagse tarieven. 
 
 

140119 – Orders – Verhuurtarieven in systeem tabellen vernieuwd 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het overzicht om verhuurtarieven toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen is vernieuwd. Vanaf 
deze versie voldoet dit overzicht aan de nieuwe standaarden. Met het vernieuwen van dit scherm 
zijn ook nieuwe rechten geïntroduceerd. Om de verhuurtarieven te benaderen dient recht 8.66 – 
Manage rental rate codes toegekend te zijn. 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 29-11-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 8 van 11 
Release notes: Centix Online 4.5.60.0  
 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt 
samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of 

indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie. 

 

 
 

 
 

  



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 29-11-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 9 van 11 
Release notes: Centix Online 4.5.60.0  
 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt 
samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of 

indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie. 

 

140672 – Orders – OI-staat van objecten tonen in orderbasket 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer objecten toegevoegd worden aan de orderbasket is het inzien van de Object OI staat 
belangrijk zodat alleen goedgekeurde objecten worden uitgeleverd. Het bleek dat bij het toevoegen 
van objecten, de kolom object OI staat geen waarden toonde. Dit is aangepast zodat men tijdens het 
toevoegen de Object OI staat kunnen bekijken. 
 
 

138852 – Facturatie – Introductie vervallen status 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Afgelopen jaar is een wijziging doorgevoerd zodat factureren welke vanuit een order, werkbon of 
contract zijn gegenereerd, niet meer verwijderd kunnen worden. Echter bleek dat het verwijderen 
van een factuur regelmatig door de gebruiker werd gedaan. Om deze reden is de status ‘vervallen’ 
geïntroduceerd. 
 

 
 
Facturen kunnen alleen op vervallen gezet worden wanneer recht 1.19.6 – Change invoice to voided 
is ingeschakeld. Wanneer een factuur op vervallen wordt gezet, dient een reden opgegeven te 
worden. Vervallen facturen kunnen weer teruggezet worden naar de status nieuw of concept en er 
is een nieuwe dataset toegevoegd om alle vervallen facturen in te kunnen zien. 
 
Wanneer de factuur op vervallen gezet wordt, worden er geen dagboekregels aangemaakt. 
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134880 – Facturatie – Introductie taak om facturen automatisch definitief te maken 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het automatisch genereren van facturen bestaat al langer in Centix. Door middel van een geplande 
taak worden op een vast moment de facturen gegenereerd. Er kan bij deze gekozen worden welke 
status de facturen krijgen. Naast het automatisch genereren is het vanaf deze versie ook mogelijk 
om automatisch de concept facturen definitief te maken.  
 

 
 
Door de taak ‘finalize concept invoices’ in te stellen kan een concept factuur na het aangegeven 
aantal dagen automatisch definitief gemaakt worden. Een definitieve factuur, kan niet teruggezet 
worden. 
 

140537 – Inkoop – Locatieadres vullen op inkooporder als afleverrelatie geen adres 

heeft 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanmaken van een inkooporder wordt, wanneer de afleverrelatie meerdere locaties heeft, 
veelal het locatieadres gebruikt in plaats van het adres van de afleverrelatie. Echter als er geen adres 
op de afleverrelatie toegevoegd was, dan kon geen gebruik gemaakt worden van het locatieadres. 
 
Er is een wijziging doorgevoerd zodat men altijd het locatieadres kan gebruiken als de afleverlocatie 
aan de inkooporder toegevoegd is. 
 
 
 
 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 29-11-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 11 van 11 
Release notes: Centix Online 4.5.60.0  
 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt 
samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of 

indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie. 

 

Plugins 

140396 – Facturatie – E-invoice aanmaken ongeacht lengtes van de velden 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Tijdens het aanmaken van een e-invoice werd voorheen de lengte van de velden niet gecontroleerd. 

Hierdoor werd er geen e-invoice aangemaakt maar kreeg de werkbon of het contract wel een 

‘gefactureerd’ status. Om dit te voorkomen worden de veld lengtes gecontroleerd bij het aanmaken 

van een e-invoice. Als het veld te lang is, wordt deze afgekapt en alsnog een e-invoice aangemaakt. 

 
 

125989 – Snelstart – Klantreferentie van werkbon overnemen op e-invoice 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het veld klantreferentie op de werkbon wordt vaak een inkoopordernummer meegegeven. Zo ziet 
de ontvanger van de factuur op welke inkooporder de factuur geboekt moet worden. Voor de 
Snelstart plug-in werd de klantreferentie van de werkbon nog niet overgenomen op de e-invoice. De 
klantreferentie is deze versie toegevoegd. 
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