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Belangrijke wijzigingen versie 8.8
Andere aanpak eventuele conversies
-

Na de grote wijziging in versie 8.7 m.b.t. de aanpak van de conversies is nu ook de eventuele conversie aangepakt
van de systeemtabellen “Gebruikers” en “Administraties”.
Deze tabellen hebben een afwijkende manier van converteren, omdat deze informatie al nodig is bij het opstarten
van ORIfin. Mocht conversie nodig zijn, dan zal dit dus al gebeuren bij de start van ORIfin.

Correcties door heel ORIfin
-

Soms zitten er foutjes in een programma die zo onbeduidend zijn, dat ze niet direct de moeite waard zijn om
aangepakt te worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tekst-foutjes.
We hebben alle programma’s nog eens doorgenomen en hopen dat we hierbij al dit soort foutjes hebben verbeterd.

Instellingen ORIfin
-

®

ORIfin

We hadden al langer plannen om het programma "Algemene set-up" (5.6.1) op te delen in twee programma's. Het
huidige programma zou dan alleen nog bestaan uit de algemene instellingen, een nieuw programma zou moeten
zorgen voor de gebruikersinstellingen.
Daar kwam nog bij dat we eind 2010 tot de ontdekking kwamen dat het huidige programma bij één klant alleen maar
was op te starten door gebruikers met "Administrator-rights", terwijl het juist de bedoeling is dat elke gebruiker voor
zichzelf dusdanige instellingen doet, dat hij of zij het prettigst met ORIfin werkt.
We hebben daarom enige haast gemaakt met de ontwikkeling van dit nieuwe programma en inmiddels kunt u het
programma vinden onder menukeuze 5.6.5. Met de toegevoegde tekst "testversie" willen we aangeven dat het de
bedoeling is dat deze versie wordt getest door de ORIfin-beheerder en nog niet direct beschikbaar wordt gesteld aan
de "gewone" gebruiker. We zijn benieuwd naar op- of aanmerkingen op dit programma.
Let wel: het programma is uitgebreid getest, maar het lijkt ons beter dit programma pas aan te bieden aan alle
gebruikers als er geen al te grote wijzigingen in de lay-out meer plaats gaan vinden.
Bij dit programma is het overigens belangrijk welke rechten de opstartende gebruiker heeft: met beheersrechten
kunnen ook instellingen van andere gebruikers worden aangepast, met gewone rechten kunnen alleen de eigen
instellingen worden aangepast.
N.B.! Aangezien de ORIfin-instellingen voor tabellen gaan veranderen in versie 9.0, ontbreekt tabblad "Scherm:
tabellen" in dit programma.

Voorbereiding voor versie 9.0
-

De belangrijkste aanpassingen in versie 8.8 hebben te maken met de komst van versie 9.0. Een flink deel van de
aanpassingen in de database die nodig zijn voor de komst van versie 9.0 zijn nu al doorgevoerd. Ook is nu een
groot deel van de programmatuur voorbereid op de overstap.
Lees meer informatie hierover in de nieuwsbrief van april 2011.
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