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Belangrijke wijzigingen versie 9.4
SEPA-betalingen
Deze update bevat de eerste versie van het aanmaken van SEPA-betalingen voor de banken. We raden u aan om, als
u dat nog niet heeft gedaan, de uitgebreide informatie over dit onderdeel te lezen in de laatste nieuwsbrief.
Belangrijke punten:
-

-

Op dit moment is de SEPA-programmatuur alleen geschikt voor het maken van betaling-bestanden, nog NIET voor
incasso-bestanden.
BELANGRIJK voor klanten die incasseren: geef ons a.u.b. in een mail door wanneer u van plan bent om volgend
kalenderjaar voor het eerst te gaan incasseren!
Er is nog geen beschrijving van dit onderdeel, ook al omdat er nog niet met het incasso-deel kan worden gewerkt.
De opbouw van dit onderdeel en de werking per programma lijkt echter dusdanig op het oude onderdeel “Betalingen
/ incasso’s ClieOp”, dat u die beschrijving als leidraad kunt nemen. De verschillen tussen ClieOp en SEPA worden in
de laatste nieuwsbrief beschreven.
De programmatuur is getest voor de ING-bank. Omdat elke bank de standaard anders kan interpreteren, KAN het
zijn dat uw bank het door u aangemaakte bestand niet goed zal keuren. Wij vragen u daarom om zo snel mogelijk
een klein bestand aan te maken met maximaal 5 betalingen en deze in te lezen in uw bankprogramma. Wij
vernemen graag van u of er op- of aanmerkingen zijn op dat bestand. Eventuele problemen met het verwerken van
deze bestanden worden uiteraard door ons met spoed behandeld.
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In de nieuwe SEPA-programmatuur worden de IBAN’s gecontroleerd op bestaanbaarheid. Deze controle zal later ook in
de relatie-administratie worden gebouwd op plaatsen waar die nummers kunnen worden ingevoerd.
Nieuwe versie systeemfuncties financiële administratie
De vorige update bevatte hier al een voorloper van, maar die was nog niet vanuit het menu op te starten. Vanaf ORIfin
versie 9.4 vervangt deze versie de oude versie.
Belangrijke punten:
-

Voor dit programma is een nieuwe beschrijving beschikbaar: “4.7 - Systeemfuncties financiële administratie”. Deze
beschrijving is vanaf het menu (via de statusbalk) op te starten nadat de update is uitgevoerd.
In deze versie zijn de opschoon-mogelijkheden onzichtbaar gemaakt. We laten u eerst wennen aan de standaard
mogelijkheden van controleren, corrigeren en reorganiseren.
Een bijkomend voordeel van dit programma is dat na de zeer snelle reorganisatie alle boekingen per dagboek weer
keurig op volgorde staan van het stuknummer.

Overige wijzigingen
-

MaFxxv / MaFinv - Onderhoud investeringen
- Tot nu toe was het alleen mogelijk om de kostenplaats en -drager van de voorlopige afschrijvingen aan te
passen. Omdat bij de oorspronkelijke inbreng de “oude” kostenplaats of -drager was gebruikt, bleef de
boekwaarde staan op die oude kostenplaats en -drager.
Vanaf nu is het ook mogelijk (met beheersrechten voor dit programma) om de kostenplaats en -drager aan te
passen van de boekingsgegevens die bij de investering zijn opgeslagen.

-

MaRalf - Opbouwen alfabetische tabel relaties
- Bij start vanuit een ander programma volgde soms een foutmelding.

-

MaRiba - aanmaken en verwerken bestand www.ibanbicservice.nl
- Diverse wijzigingen om alles soepeler en beter te laten verlopen.

-

MaRrel - Onderhoud relaties
- Vanaf nu kan dit programma werken met standaardschermen, die door ORIfin Holland worden onderhouden.
- Als dit programma wordt opgestart vanuit een ander programma, dan kan het relatienummer ook worden doorgegeven, zodat dit nummer niet meer gekozen hoeft te worden in “Onderhoud relaties”.
- Het nieuwe onderdeel SEPA-betalingen maakt al gebruik van beide nieuwe opties.

-

MaRscr / PrRscr / ScRscr - Onderhoud / print / zoeken mutatieschermen relaties
- Aanpassingen om te kunnen werken met standaard-schermen.
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-

MaRsys - Systeemfuncties relaties
- Bij het aanmaken van de “omzet-tabellen”(extern relatienummer º ORIfin-relatienummer) was de aanmaak van
één van de tabellen weggevallen.

-

XML:
- I.v.m. de XML-indeling van de SEPA-bestanden zijn er algemene procedures in ORIfin geschreven om die
bestanden aan te kunnen maken.

© 2013, ORIfin Holland

®

ORIfin

“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 71 40 05
ING 4727231 • BIC INGBNL2A • IBAN NL37INGB0004727231 • BTW NL 074909162B01 • K.v.K. 34064138

