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Belangrijke wijzigingen versie 8.7
Andere aanpak eventuele conversies
-

Een nieuwe ORIfin-versie betekent ook vaak een nieuwe database-opbouw. ORIfin maakt daarbij gebruik van een
uniek mechanisme dat er voor zorgt dat de database automatisch wordt geconverteerd naar de nieuwste versie.
De belangrijkste wijziging in 8.7 is dat nu alle conversie-werkzaamheden zijn samengebundeld in één programma,
dat altijd wordt opgestart zodra ORIfin merkt dat uw database niet de meest actuele structuur heeft. De voordelen
hiervan zijn dat slechts op één plaats binnen de programmatuur nog getest behoeft te worden op dat versienummer
en dat alle conversie-werkzaamheden zijn geconcentreerd in dat ene programma. Omdat de database-structuur van
ORIfin-versie 8.7 niet afwijkt van die van versie 8.6, zal op dit moment een eventuele conversie de database
brengen op versie 8.6.

Verwerken CSV-files met boekingen
-

In dit programma hebben wij diverse wijzigingen aangebracht. Er is met name een aanpassing gekomen in de
manier waarop met de boekingsperiode(s) wordt omgegaan. Het bij-bouwen in een vorige versie van de
mogelijkheid om ook budgetten met dit programma in te lezen, bracht veel moeilijkheden met zich mee m.b.t. de
controle op boekingsperiodes. Een budget-boeking mag immers binnen één boeking bestaan uit meerdere periodes,
mits ze maar binnen hetzelfde boekjaar vallen. Daar kwam kort geleden nog bij dat een klant een fout had ontdekt.
Deze fout kon veroorzaken dat de door dit programma gemaakte tegenboeking van een andere periode (en zelfs
boekjaar) was dan de rest van de boeking.
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De aanpak is nu dusdanig geworden dat de echte periode-controle (met eventuele afkeuring) pas plaatsvindt bij het
uitvoeren van het bestand. Na het inventariseren kunt u via een extra knop uitgebreide informatie krijgen over de
periodes. Daarbij wordt aangegeven van welke periodes u gebruik kunt maken en of het ingelezen bestand (m.b.t.
de periodes) verwerkt kan worden. Bij het verwerken vindt dan uiteindelijk de bindende controle plaats.
-

Bij het inlezen van budgetten werd het “klad-saldo” in het rekeningschema onterecht bijgewerkt. (Let wel: die is het
saldo dat alleen rechtstreeks zichtbaar is in de tabel met grootboeknummers. Op de lijsten wordt met het een ander
saldo gewerkt. Dit is overigens eenvoudig te verhelpen via reorganiseren grootboek.)

-

Als het bedrag vreemde valuta echt opgegeven is als 0,00 moet dit blijven staan en niet worden overschreven door
het bedrag basisvaluta. (Als het bedrag vreemde valuta geheel ontbreekt, moet dit wel worden opgevuld met de
bedrag basisvaluta.)

Investeringen/ afschrijvingen: datum start afschrijving
-

Tot versie 8.7 werd in de automatische procedures als datum start afschrijving automatisch de datum aanschaf
genomen. Vanaf versie 8.7 kan per afschrijfschema worden aangegeven op welke wijze de datum start afschrijving
moet worden gegenereerd.

Overige wijzigingen per programma
-

MaFbiv - Onderhoud voorlopig betaaladvies
- Sorteren tabel onmogelijk gemaakt
- Nieuwe button met info over kolom “stat”
- Na actualiseren relaties werd bij facturen met de aanduiding “incasso” deze aanduiding weggehaald
- Aan einde actualiseren relaties volgt nu een informatieve melding.

-

MaFdag - Onderhoud dagboeken
- Verhogen stuknummer was niet meer mogelijk voor klant.
- De nieuwe codes 31 (MT-940 Rabo) en 32 (ME-940 Rabo) worden nu geaccepteerd (zie ook RdFboe).

-

MaFfac - Onderhoud facturen / betalingen
- Door een te stringente controle was het niet meer mogelijk om een betaling onder een andere factuur te hangen.
Dit kwam met name voor als de betaling was verricht via het aanmaken van een bestand betalingen/incasso’s.
- Als bij een termijn/betaling eerst werd aangegeven dat deze onder een factuur van een andere relatie moest
komen te hangen, wat daarna alsnog werd veranderd in een factuur van dezelfde relatie, dan bleef de tabel met
facturen van de andere relatie staan.
- Bij het “overhangen” van een factuur naar een andere relatie bleef de verwijzing naar de oude relatie staan.

-

MaFinv - Onderhoud investeringstukken
- Aanpassingen in de lay-out, mede vanwege de mogelijkheid om de datum start afschrijving te kunnen genereren.
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-

MaFset - Instellingen financiële administratie
- Extra controle ingebouwd op laagste en hoogste toegestane boekingsperiode.

-

MaFsys - Systeemfuncties financiële administratie
- Diverse verbeteringen aangebracht bij reorganiseren debiteuren / crediteuren, zodat ook fouten die in het
verleden zijn ontstaan correct worden opgelost.
- Reorganiseren BTW-codes toegevoegd, mede daardoor is de lay-out aangepast.
- Enkele opties bijgebouwd t.b.v. onderhoud database door ORIfin Holland.

-

MaFtrs - Onderhoud boekingen
- Het inlezen van een oude boeking (bij wijzigen etc.) is versneld.
- Bij gebruikers met minder rechten dan beheersrechten kon het gebeuren dat na instellen en daarna weghalen
van periode-begrenzingen een lege tabel met periodes verscheen.

-

MaSbup - Back-up / restore
- Vanaf nu is het voor gebruikers met inzage-rechten alleen nog maar mogelijk om een back-up maken. Het is niet
meer mogelijk om een back-up terug te zetten.

-

RdFboe - Verwerken bankafschrift-bestanden
- Er zijn twee nieuwe formaten ingebouwd voor Rabo-telebankieren: het MT940-formaat en het ME940-formaat.

-

ScRrel - Zoeken relaties
- Afhandelding na < Enter> en dubbele muisklik vertraagd om Windows de tijd te geven het programma naar de
taakbalk te verplaatsen.
- De vraag is verduidelijkt waarbij bepaald wordt of het programma echt moet worden beëindigd of niet.

-

ScSadm - Zoeken administraties
- Kleuren van de logo’s werden niet meer correct weergegeven.

-

PrFdag - Overzicht dagboeken
- Bij het afdrukken van de (nieuwe) alfacode werd soms abusievelijk nog gebruik gemaakt van de oude alfacode.

-

PrFfac - Overzicht facturen, betalingen, openstaande posten, herinneringen
- Bij het afdrukken van de (nieuwe) alfacode werd soms abusievelijk nog gebruik gemaakt van de oude alfacode.

-

PrFgrb - Overzicht rekeningschema
- Een deel van de informatie investeringen / afschrijvingen werd altijd weergegeven, ook als werd aangegeven dat
dit niet moest gebeuren.

-

PrFgs2 - Vergelijken (budgetten, transacties / periodes)
- Grafische gegevens konden nog niet worden vastgelegd.
- Uitgangspunt en periodes konden wel worden vastgelegd, maar werden niet altijd vastgehouden.
- Bij uitdraai op balanscode-groep kwamen de omschrijvingen te staan van de balanscodes.

-

PrFinv - Overzicht investeringstukken
- Het al dan niet afdrukken van datum aanschaf en datum start afschrijving liep in bepaalde gevallen fout.

-

PrFtrg - Overzicht boekingen per grootboek / Proef & saldibalans / Balans - verlies&winstrekening
- Selectie op investeringen/afschrijvingen-grootboeknummers werkte niet meer.
- Balanscode-totaal werd niet afgedrukt als het totaal van de grootboeknummers 0 was.
- Geblokkeerde balanscodes en balanscode-groepen werden niet overgeslagen waardoor een foutmelding kon
ontstaan.
- Bij het afdrukken van de (nieuwe) alfacode werd soms abusievelijk nog gebruik gemaakt van de oude alfacode.

-

WrFbiv - Aanmaken voorlopig bestand betalingen / incasso’s
- Nieuwe mogelijkheid om negatief aantal dagen op te geven. Hierdoor kan er ook voor worden gekozen om alle
facturen een X aantal dagen te laat te betalen.
- De tab-volgorde was op enkele plaatsen niet correct.

-

Overige wijzigingen
- Zo hier en daar wat wijzigingen in de lay-out.
- De melding dat een programma nogmaals wordt opgestart bevat nu meer informatie.
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