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Belangrijke wijzigingen versie 8.5

Algemene wijzigingen bij lijstuitvoer
-

Bij de start van uitvoer naar scherm kan de gebruiker nu minima en maxima aangeven m.b.t. de grootte van het
lettertype.

-

Vanuit lijstuitvoer naar scherm kan nu rechtstreeks uitvoer naar printer worden aangeroepen.

-

Mogelijkheid ingebouwd om kop van lijsten vet af te drukken.

-

Mogelijkheid ingebouwd om enkele gegevens van een lijst vet te printen om deze nader te accentueren.

Andere algemene wijzigingen
-

Tabel dagboeken: net als de tabellen grootboeknummers en balanscodes loopt deze nu via de opgegeven “basistaal
gegevens”.

-

Dagboeken: voorbereid op 10 actieve boekjaren. De uitbreiding naar 10 actieve boekjaren komt mee met de
volgende update voor versie 8.6.

-

Aanroepen datums: door andere aanpak wordt nu voorkomen dat door externe invloeden het formaat van de datum
(jjjj-mm-dd) op sommige plaatsen plotseling wordt aangepast.
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Overige wijzigingen per programma
-

MaFdag - Onderhoud dagboeken:
- Bijhouden aantal tegenrekeningen in grootboek verbeterd.

-

MaFset - Instellingen financiële administratie:
- Controle uitgebreid als basis-valuta wordt aangepast.

-

MaFsys - Systeemfuncties financiële administratie:
- Enkele foutmeldingen werden onjuist weergegeven.
- Bij reorganiseren grootboekrekeningen wordt nu ook het aantal keren dat het grootboeknummer wordt gebruikt
als tegenrekening opnieuw opgebouwd.
- Bij controleren grootboekrekeningen worden meer controles en eventuele correcties uitgevoerd.

-

MaFtrs - Onderhoud boekingen:
- Enkele verbeteringen aangebracht bij inbrengen budgetten.
- Bij <Enter> na inzage volgde een foutmelding.
- De tabel met omschrijvingen is muteerbaar gemaakt onder “Instellingen”.
- Eventueel herhalen kostenplaats en -drager nu via een aparte vraag onder “Instellingen”.
- Bij verwerking van een relatie met zeer veel facturen (> 65.000) volgde een foutmelding.
- Bij de nieuwe vragen m.b.t. facturen (factuur-omschrijving e.d.) wordt er nu standaard van uitgegaan dat deze
rubrieken moeten worden overgeslagen.
- Bij vraag “Grootboeknummer” is nu de mogelijkheid ingebouwd om te werken met favorieten.
- Met toets “/” wordt de favorieten-lijst opgeroepen.
- Met toets “+” wordt het betreffende grootboeknummer toegevoegd aan de favorieten-lijst .
- Met toets “-” wordt het betreffende grootboeknummer uit de favorieten-lijst gehaald.
- Door in de favorieten-lijst op een grootboeknummer te klikken, wordt dat grootboeknummer overgebracht
naar de vraag om grootboeknummer.
- De gebruikte toetsen kunnen worden aangepast in programma “Algemene set-up ORIfin”.
- N.B.! Wij vernemen graag van u of deze favorieten-lijst naar tevredenheid werkt. Een soortgelijke tabel, maar
dan voor relaties (debiteuren / crediteuren) staat namelijk gepland voor versie 8.6.

-

MaFvak - Onderhoud valutakoersen:
- Actie “Wijzigen” was vaak niet meer mogelijk.

-

MaRrel - Onderhoud relaties:
- Als er maar één mutatiescherm was, werd niet alleen (terecht) het kiezen overgeslagen, maar ook de opbouw
van het scherm. Hierdoor was muteren niet mogelijk.
“ORIfin Holland” is een handelsnaam van Biesma Automation • Dorcamp 30 • 1902 AW Castricum • Holland
info@orifin.eu • www.orifin.nl - www.orifin.eu • tel.: +31 (0)251 67 51 30 • fax: +31 (0)251 67 11 53
Postbank 4727231 • Swedbank 903 260 070-3 • BTW NL 074909162B01 • K.v.K. 34064138

ORIfin

financiële administratie
www.orifin.nl - www.orifin.eu

HOLLAND

-

MaRscr - Onderhoud mutatieschermen relaties:
- Nieuwe button om lege plek in een mutatiescherm toe te voegen.
- Diverse kleine verbeteringen.

-

MaSopm - Meldt opmerking, wens, probleem aan ORIfin Holland:
- Diverse kleine verbeteringen.

-

PrFbyv - Bijdragen uitvoer: lijst, doorboeken, facturen, enz.:
- Na het wisselen tussen de hoofdfuncties waren sommige buttons van plaats verwisseld.

-

PrFfac - Overzicht facturen, betalingen, enz.:
- Diverse kleine verbeteringen.

-

PrFgsc - Overzicht te besteden bedragen:
- De kolommen met bedragen maakten onterecht gebruik van een proportioneel lettertype.

-

PrFinv - Overzicht investeringstukken:
- Investeringstuk niet op lijst meenemen als de datum start afschrijving ligt NA de peildatum.

-

PrFtrd - Overzicht boekingen per dagboek:
- Periode van - t/m wordt nu ook in de kop afgedrukt.
- Diverse kleine verbeteringen.

-

PrFtrg - Overzicht boekingen per grootboek:
- Periode van - t/m wordt nu ook in de kop afgedrukt.
- Diverse kleine verbeteringen.

-

PrRscr - Overzicht mutatieschermen relaties:
- Diverse kleine verbeteringen.

-

RdFaxx - Verwerken facturen Magister etc.:
- Als de naam van de debiteur een quote bevatte, werden de achterliggende gegevens onjuist doorgegeven.
- De omschrijving van de boekingen kan nu worden opgegeven. (Was standaard: “AUTOMAAT Doorboeking
facturen”.)
- De keuze “Totaal / per regel” is geheel komen te vervallen.
- Antwoorden van enkele vragen worden nu onthouden.
- Diverse kleine verbeteringen.

-

RdFboe - Verwerken bankafschrift-bestanden:
- Wijzigen enkelvoudige oplossing werkte niet meer.
- Verbeterde verwerking na gewijzigde toewijzing grootboeknummer, kostenplaats, kostendrager, relatienummer.
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Nieuw programma, onderdeel “Investeringen / afschrijvingen”
-

PrFvls - Verloopstaat EFJ (menukeuze 3.3.3.4)
- Eenvoudige mogelijkheid om een overzicht te produceren van investeringen, desinvesteringen, afschrijvingen.
Geschikt voor het EFJ.
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