Belangrijke wijzigingen versie 8.4
Algem ene w ijzigingen
-

Diverse aanpassing bij lijstuitvoer. [Zie elders in deze nieuwsbrief.]

-

Debiteuren / crediteuren: bij de factuurgegevens wordt nu ook de om schrijving opgeslagen. [Zie elders
in deze nieuwsbrief.]

-

Vanaf nu kan per factuur worden aangegeven of deze autom atisch geïncasseerd wordt. [Zie elders in
deze nieuwsbrief.] Vanaf nu wordt van deze code uitgegaan of een betaling / incasso wordt
m eegenom en bij het opbouwen van het bestand betalingen / incasso’s. Ontbreekt deze code, dan
wordt alsnog gekeken bij de gegevens van de relatie. (Zie vooral ook handleiding 2.05.)

-

Overal waar dit m ogelijk is, wordt nu gebruik gem aakt van een nieuwe m ethode om de datum te
vragen. De weergave van de bijbehorende kalender kan binnen bepaalde grenzen worden beïnvloed
door de gebruiker.

-

Zodra vanuit een vraag om een tabelgegeven de zoekroutine wordt gestart, kan het program m a direct
gaan naar de zoekregel onderaan de tabel.

-

De gebruiker kan nu zelf binnen bepaalde grenzen de waarden aangeven van de diverse
functietoetsen.

-

In de ORIfin-setup kan nu worden aangegeven dat alle printer-stuurfuncties worden vastgelegd in de
systeem -logfile.

Overige w ijzigingen per program m a
-

MaFinv - onderhoud investeringen:
- Het is nu m ogelijk om investeringen via een CSV-file in te lezen. Op deze m anier kunnen via een
eenvoudige wijze de investeringen worden ingebracht die al aabwezig waren voordat dit ORIfinonderdeel in gebruik werd genom en.
- Als wordt gekozen voor herberekening van afschrijvingen volgt een waarschuwing.

-

MaFsys - systeem functies financieel: nieuwe optie om van reeds ingebrachte facturen de om schrijving
te vullen vanuit transacties, voor zover deze aanwezig zijn.

-

MaFtrs - onderhoud boekingen:
- onderhoud factuurom schrijving;
- onderhoud factuur-code autom atische incasso;
- onderhoud code standaard aanm anen J/N;
- m ogelijkheid om m eer details weer te geven van (openstaande) facturen per relatie;
- openstaande posten worden per term ijn weergegeven i.p.v. per factuur;
- weergeven nog openstaande term ijnen houdt rekening m et betalingen die ingebracht zijn in deze
boeking tot en m et de vorige boekingsregel;
- alle bedragen rechts uitgelijnd;
- som s kregen bedragen onjuiste tekstkleur.

-

PrFfac - overzicht facturen, betalingen, enz.:
- eventueel afdrukken factuurom schrijving;
- afdrukken factuur-code autom atische incasso en code standaard aanm anen J/N;
- vastleggen keuzes “afdrukken extra’s”;
- herinneringen: ook per factuur de factuur-om schrijving m eenem en.

-

MaSbup - back-up / restore: het gevaar bestond dat bij het terughalen van bestanden die bestanden
vreem de bestandsattributen kregen.

-

MaSlog - bekijken log-files: extra button om direct naar de onderkant van de tabel te gaan.

-

PrFins - overzicht investeringsoorten: delen van teksten vielen weg op scherm .

-

PrFbys - overzicht bijdragesoorten: form -resize werkte niet.

-

MaFgrb - onderhoud grootboeknum m ers: bij inlezen CSV-file zonder scheidingsteken volgde “error”.

-

ScFdag - zoeken dagboeken: full-screen was niet m ogelijk.

-

MaFbyd - onderhoud tabel bijdragen: term ijn kon niet worden weggehaald.

-

PrFtrg - overzicht boekingen per grootboek: verbeterde uitvoer CSV-file “boekingen, regel-voor-regel”.

-

PrFinv - overzicht onvesteringen: verbeterde weergave koppel-totaal bij einde lijst.

Extra aandachtspunten
-

De eerste keer dat een financieel programma binnen ORIfin w ordt opgestart na het uitvoeren
van de update zal automatisch een conversie plaatsvinden.
º

Bij deze conversie worden de FACTUUROM SCHRIJVINGEN NIET AUTOM ATISCH
GEVULD! Om deze omschrijvingen te vullen zult u zelf éénmalig de betreffende functie
moeten uitvoeren in programma “Systeemfuncties financiële administratie”.

-

Vanaf nu stelt het programma “Onderhoud boekingen” extra vragen per factuur. U kunt zelf per
vraag bepalen of u die vraag over wilt slaan of niet d.m.v. de knop “Instellingen” binnen dat
programma.

-

Via een nieuwe knop bij de vraag “Factuurnr” kunt u een uitgebreid overzicht krijgen van de
facturen waarvan de nummers staan genoemd in de betreffende tabel.

-

VOOR DE BEHEERDER: de werking van de lijstuitvoer is drastisch aangepast. Neem goed de
vernieuw de handleiding 1.04 (Printen ORIfin) door!
º

Geef bij “Uitgebreide instellingen”(Engels: “Advanced”) aan dat het afdrukken pas mag
starten nadat de laatste pagina naar de printer is gestuurd.

