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Belangrijke wijzigingen versie 10.0
Algemeen
Deze update bevat weinig in het oog springende wijzigingen. ORIfin werkt prima, waardoor correcties vrijwel overbodig
zijn. Wel zijn enkele modules van onze module-leverancier vervangen door snellere versies.
De log-files
Op verschillende plaatsen binnen ORIfin worden belangrijke bewerkingen vastgelegd in twee log-files: een log-file voor
financiële bewerkingen en een log-file voor systeem-bewerkingen. Het vastleggen is verbeterd, zodat er meer details
beschikbaar zijn als deze files worden aangeroepen om te achterhalen waar en wanneer iets fout is gegaan. Ook is de
weergave verbeterd. Zo wordt nu een ander, niet proportioneel lettertype gebruikt, waardoor de diverse gegevens recht
onder elkaar komen te staan.
Onderhoud boekingen: uitgaan van voorbeelden
Deze optie is op diverse plaatsen verbeterd. Deze uitbreiding betreft een omvangrijk stuk programmatuur met veel
zijtakken. Ook de komende tijd gaan we na of deze nieuwe optie nog kan worden verbeterd of uitgebreid.
Zoeken relatie

®

ORIfin

Na de omzetting van het werken met een apart zoekbestand naar direct inlezen vanuit de database werkte deze nog
steeds niet optimaal. Nu werkt alles naar behoren.
Wel moeten we opmerken dat bij de keuze “zoek in alle kolommen” deze kolommen één voor één worden doorzocht.
Deze optie werkt dus niet regel voor regel. Helaas kunnen wij daar geen verandering in aan brengen, omdat dit een
onderdeel betreft uit een complete module van onze module-leverancier.
Afdrukken algemeen
Het afdrukken “Vanaf - t/m pagina” ging niet goed. Dit was aan correctie die in de vorige versie al was aangebracht,
maar nog niet op alle plaatsen naar tevredenheid werkte.
Zoeken in tabellen
Vanaf nu worden in de zoekfunctie van tabellen kleuren gebruikt voor teksten in vragen en antwoorden die gelijk zijn
aan de kleuren op alle overigens plaatsen binnen ORIfin.
Algemeen
Zoals gebruikelijk zijn naast de bovenstaande aanvullingen en wijzigingen weer diverse kleine verbeteringen
aangebracht.
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