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REDACTIONEEL
De vorm van de nieuw sbrief
Nog niet zo lang geleden hebben wij het form aat aangepast van de nieuwsbrief. Het form aat was A4 en werd
A5. Het form aat op zich was best m ooi, m aar had enkele nadelen. Zo m oest de nieuwsbrief altijd bestaan uit
een veelvoud van 4 pagina’s, werd het lettertype toch wel erg klein en waren er nogal eens technische
problem en tijdens het afdrukken.
W e gaan daarom terug naar het oude A4-form aat, m aar dan wel m et enkele aanpassingen: we stappen af
van het kolom m en-form aat en er kom t een inhoudsopgave op de voorkant. Daarnaast zult u wat vaker dan
voorheen afbeeldingen zien in de nieuwsbrief, m et name scherm afdrukken.
In elke nieuwsbrief zullen we ook een ORIfin-onderdeel speciaal onder uw aandacht brengen. Dit is dan
bestem d voor zowel klanten die dat onderdeel wel gebruiken als klanten die het nog niet gebruiken. W e doen
dat in de vorm “Vragen & antwoorden”. De eerste twee onderdelen die aan bod kom en zijn “Investeringen /
afschrijvingen” (in dit num m er) en “Inlezen bankafschriften” (in het volgende num m er). De keuze is op deze
twee onderdelen gevallen om dat wij m enen dat klanten die wel gebruik m aken van ORIfin m aar niet van deze
onderdelen, kansen voorbij laten gaan om tijd te besparen en om m et m eer “com fort” m et de financiële
adm inistratie in het algem een om te gaan.

Van:

Naar:

CURSUSSEN
Het algemene cursus-aanbod m.b.t. ORifin
Over het algem een is er weinig belangstelling voor cursussen. Dat kom t voornam elijk doordat ORIfin een
financieel program m a is en als zodanig op de m eeste punten herkenbaar overkom t bij m ensen die financieel
onderlegd zijn. Zonder cursus is het goed te doen om jezelf in te werken in ORIfin, bovendien hoef je dan niet
te wachten tot de betreffende cursus gegeven wordt. En als er al behoefte is aan cursussen, dan ligt dat
m eer op het vlak van de extra’s van ORIfin, zoals “investeringen / afschrijvingen” en “betalingen / incasso’s”.
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Toch hebben wij wel eens het verm oeden dat hierdoor bij de gem iddelde gebruiker de ORIfin-kennis net
even te kort schiet. Of anders gezegd: een ORIfin-werker is door zijn of haar financiële achtergrond dan wel
prim a in staat om een boeking correct in te brengen, m aar er wordt geen gebruik gem aakt van de extra
opties en van m ogelijkheden om het “werkcom fort” te verbeteren. Ook weet m en vaak niet dat iets sneller en
beter opgelost kan worden.
W e hebben nagedacht over een betere constructie van de cursussen. W ant een nieuwe ORIfin-klant die nog
nooit m et ORIfin heeft gewerkt heeft behoefte aan een andersoortige cursus dan iem and die al m et ORIfin
werkt en de kennis wil verdiepen.
Ons cursus-aanbod is daarom nu opgedeeld zoals u in onderstaand overzicht kunt zien. Enkele cursussen
worden volledig om gezet naar cursussen-op-papier. Het is daarbij de bedoeling dat het cursus-m ateriaal niet
alleen dient om het onderdeel eigen te m aken, m aar ook als naslagwerkje. Het betreft hier nam elijk
onderdelen die sporadisch worden gebruikt en waar nauwelijks sprake zal zijn van een routine. W ellicht wordt
de cursus-stof van die onderdelen geïntegreerd in bestaande beschrijvingen.
De andere cursussen die speciaal gericht zijn op één enkel onderdeel kunnen wij van harte aanbevelen voor
beginnende en ervaren gebruikers van die onderdelen: “Inlezen bankafschriften”, “Betalingen / incasso’s”,
“Investeringen / afschrijvingen”. De basis-onderwerpen in deze cursussen zullen de beginnende gebruiker op
gang helpen, terwijl de diepere details m eer bedoeld zijn voor de ervaren gebruikers, zodat ze een beter
gebruik kunnen gaan m aken van die onderdelen. Om te voorkom en dat het ORIfin-kennis-niveau van de
deelnem ers TE ver uit elkaar loopt, is het aantal deelnem ers voor deze cursussen beperkt.
Tot slot hebben we nog twee m anieren om de ORIfin-kennis op een breed vlak tot een hoger niveau te
brengen. Allereerst is er de cursus “ORIfin breed” (“Even bijpraten”). Ooit zijn wij een dergelijke cursus
gestart voor ons oudere product ORIAS. Het bleek nam elijk dat vrijwel alle klanten veel opties van het pakket
niet gebruikten om dat m en het bestaan er van niet wist. Er werd een oppervlakkig gebruik gem aakt van het
pakket om dat m en eigenlijk nooit verder dan de basis was gekom en en zich niet te veel had verdiept in
nieuwe opties die via update’s aan het pakket waren toegevoegd. Het werd uiteindelijk een cursus die
ongetwijfeld de m eest tevreden cursisten heeft opgeleverd. Men beloofde elkaar daar trouwens ook plechtig
in vervolg wat beter de berichten te lezen m et betrekking tot een nieuwe update.
De cursus “ORIfin breed” is dus eigenlijk voor iedereen die m et ORIfin werkt en zelfs voor degenen die
denken alles van ORIfin af te weten. W ant in alle eerlijkheid m oeten wij u bekennen dat wij bij het
voorbereiden van deze cursus zelf ook af en toe voor (positieve) verrassingen staan!
Naast al deze cursussen is er altijd nog de m ogelijkheid om ons uit te nodigen voor een gerichte instructie bij
u op locatie. In onderling overleg kunnen dan diverse onderwerpen ter sprake kom en. Om de deelnem ers (en
onszelf) niet te overbelasten, willen we deze instructies niet langer laten duren dan een ochtend. Als u kunt
zorgen voor voldoende deelnam e kunt u ons uiteraard ook vragen om één van de standaard-cursussen bij u
in huis te verzorgen.

Cursussen gericht op nieuw e ORIfin-gebruikers
Code Naam

Voor wie?

Inhoud

OBA

ORIfin basis

Toekomstige ORIfin-gebruikers

Uitleg van ORIfin in vogelvlucht. Na het volgen van de cursus
kan de cursist boekingen inbrengen en diverse lijsten
uitdraaien. Met behulp van deze basiskennis kan de gebruiker
zich in de praktijk verder verdiepen in ORIfin.

OBE

ORIfin beheer

Toekomstige ORIfin-beheerders

Alle beheerfuncties binnen ORIfin zoals de installatie, de
update’s, de manieren van opstarten, de beveiliging, back-up’s.

(en ORIfin-gebruikers die meer van ORIfin
af willen weten)
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Cursussen m .b.t. bepaalde onderdelen
Code Naam

Voor wie?

Inhoud

OIB

Inlezen bankafschriften Toekomstige / ervaren
gebruikers van onderdeel
“Inlezen bankafschriften”

Uitgebreide uitleg van dit onderdeel op de praktijk gericht.

OBI

Betalingen / incasso’s

Toekomstige / ervaren
gebruikers van onderdeel
“Betalingen / incasso’s”

Uitgebreide uitleg van dit onderdeel op de praktijk gericht.

OIA

Investeringen/
afschrijvingen

Toekomstige / ervaren
gebruikers van onderdeel
“Investeringen / afschrijvingen”

Uitgebreide uitleg van dit onderdeel op de praktijk gericht.

Cursussen-op-papier m.b.t. bepaalde onderdelen
Code Naam

Voor wie?

Inhoud

OFA

Facturen

Toekomstige / ervaren
gebruikers van onderdeel
“Inlezen dagafschriften”

Uitgebreide uitleg van dit onderdeel op de praktijk gericht.

ORL

Relaties / lijstgenerator

Toekomstige / ervaren
gebruikers van onderdeel
“Betalingen / incasso’s”

Uitgebreide uitleg van dit onderdeel op de praktijk gericht.

Cursussen / instructies gericht op ervaren ORIfin-gebruikers
Code Naam

Voor wie?

Inhoud

OBR

ORIfin breed
(“Even bijpraten”)

Ervaren ORIfin-gebruikers

Uitleg van allerlei (nieuwe) mogelijkheden in ORIfin die net
even dieper gaan dan de basis. Meestal betreft het zaken die in
nieuwere versies van ORIfin zijn geïntroduceerd, maar die naar
ons idee voorbij zijn gegaan aan veel ORIfin-gebruikers.

OIN

Instructie op locatie

Eén of meerdere ORIfin
gebruikers die wat betreft de
ORIfin-kennis ongeveer op
hetzelfde niveau zitten.

De inhoud hangt af van de behoefte van de klant.

Cursussen voorjaar of najaar 2010
U heeft inm iddels al wel begrepen dat de cursus “ORIfin breed”, ook wel genaam d “Even bijpraten”,
bovenaan ons lijstje staat. De cursus is voor iedereen te belangrijk om te laten lopen, tenzij u er uiteraard
voor kiest om een gerichte instructie bij u op locatie te volgen. W elke cursussen er verder op het program m a
kom en te staan hangt af van de interesse die u toont. U kunt die interesse aangeven door het invullen van
een form ulier dat aan deze nieuwsbrief wordt toegevoegd.
Alle cursussen duren trouwens één ochtend van 3 uur, afgesloten door een uitgebreide lunch. Het kan zijn
dat de cursus “ORIfin breed” te veel stof bevat voor één ochtend. Deze zal dan twee ochtenden of een
gehele dag beslaan. Behalve voor de cursus “ORIfin basis” is het aantal deelnem ers per cursus beperkt. De
prijs voor de cursussen van één ochtend bedraagt € 165,00 (excl. B.T.W .) per persoon.
Zoals het er nu naar uit ziet, zullen we de cursussen wederom verzorgen in Aristo zalencom plex, vlakbij
station Am sterdam Sloterdijk. Als er voldoende belangstelling is binnen uw bedrijf / school, kan de cursus ook
aan huis worden verzorgd. U kunt uw voorkeur aangeven op het form ulier.
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NIEUW IN ORIFIN
Update januari / februari 2010: versie 8.5
Eind januari / begin februari kunt u weer een update van ORIfin verwachten: versie 8.5. In deze nieuwsbrief
staan enkele belangrijke wijzigingen genoem d. Bij de update zelf zullen we een opsom m ing m ee sturen van
alle belangrijke zaken die in die update zijn verwerkt.
Aangepaste werkwijze datum -formaat
Als u jaren terug een program m a zoals ORIAS draaide op een MS-DOS m achine, was het eenvoudig. Naast
MS-DOS, ORIAS en eventueel een virus-scanner waren er dan nauwelijks andere taken actief. Tegenwoordig m et W indows is dat wel anders. Als je nu ORIfin opstart op een “kale” m achine, dan blijkt al snel dat
er zo’n 30 tot 40 taken actief zijn. Zijn er dan nog andere program m a’s naast ORIfin opgestart, dan kan die
hoeveelheid taken nog verder oplopen.
Als program m a-ontwikkelaar m oet je altijd m aar hopen dat die andere taken jouw taak niet dwars gaan zitten.
Helaas was dat het afgelopen jaar W EL het geval. Terwijl wij op correcte wijze com m uniceerden m et
W indows zelf over het algem ene form aat van datum s, bleek dat er taken waren die het standaard-form aat
spontaan aanpasten. Eén daarvan was hoogstwaarschijnlijk W indows Term inal Server. Het gevolg was dat
tijdens het draaien van onderdelen van ORIfin de datum in ons form aat yyyy-m m -dd niet m eer werd
geaccepteerd.
W e hebben onze m odule-leverancier gevraagd om hier iets aan te doen door de datum -notatie van W indows
los te laten en een eigen notatie op te slaan. W e kunnen u zeggen dat m en ons advies heeft opgevolgd.
Vanaf ORIfin versie 8.5 zijn wij en bent u dus verlost van dit m erkwaardige verschijnsel.
Onderhoud boekingen: grootboek-favorieten
Bij de m eeste m ensen die wel eens boekingen inbrengen zal het bekend in de oren klinken: grootboeknum m ers die regelm atig gebruikt worden, m aar ook weer niet zo vaak dat je ze uit je hoofd weet. En u zult
dan ook niet de enige zijn m et een spiekbriefje naast het toetsenbord waar enkele van die num m ers op
staan, ondanks de goede zoekm ethodes die in ORIfin zijn opgenom en.
W ij kregen niet zo lang geleden het idee om zo’n spiekbriefje in ORIfin te bouwen. Dat wil zeggen: via
eenvoudige toetsen kunt u grootboeknum m ers toevoegen aan of weghalen uit een klein lijstje m et grootboeknum m ers. En de (ook al eenvoudige) m ogelijkheid om num m ers vanuit dat lijstje over te brengen naar het
invoerveld van “Inbrengen boekingen”. Het lijstje noem en wij “favorieten”.
Vanaf versie 8.5 zal deze optie zijn toegevoegd. Zoals het er nu naar uit ziet, zal een zelfde m ogelijkheid ook
kom en voor relatienum m ers in versie 8.6.
De verloopstaat, geschikt voor EFJ
Kort geleden is de eerste versie opgeleverd van de verloopstaat EFJ als onderdeel van “Investeringen /
afschrijvingen”. Voor zover u dat onderdeel al niet had, is dit wellicht HET m om ent om het in gebruik te gaan
nem en. Zijn alle gegevens in het rekeningschem a correct gevuld, dan hoeft u alleen m aar dit program m a op
te starten om een volledige verloopstaat te krijgen. Dit nieuwe program m a wordt gratis m eegeleverd aan de
relaties die een licentie hebben voor het onderdeel “Investeringen / afschrijvingen”.
Lees ook verderop in deze nieuwsbrief het artikel over het onderdeel “Investeringen / afschrijvingen”.
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Aangepaste werkw ijze lettergrootte bij uitvoer naar scherm
Toen wij ooit startten m et de ontwikkeling van ORIfin konden we niet verm oeden dat het sturen van printuitvoer naar het scherm zo belangrijk zou worden. W e m erken het zelf eigenlijk ook al: er gaan dagen voorbij
dat de printer niet eens aangezet hoeft te worden.
Dat in ogenschouw nem end, m oeten wij er altijd voor zorgen dat die scherm uitvoer er goed uit ziet. Met
betrekking tot de grootte van het lettertype hebben we nog een verbetering gevonden. U kon eerst alleen
m aar aangeven in hoeverre de door ORIfin voorgestelde grootte vergroot m oest worden. Het was dan een
kwestie van proberen tot u het gewenste resultaat had bereikt.
W e hebben deze m ethode vervangen door een m ethode waarbij u de m inim ale en m axim ale grootte opgeeft
waarm ee een printprogram m a op m ag kom en op het scherm . U kunt daarna altijd nog vergroten of
verkleinen, m aar de initiële waarde is hierdoor altijd leesbaar en voor u op het gewenste form aat. (Zie
“Algem ene set-up”, m enukeuze 5.6.1, tabblad “Printer”, “Lettergrootte bij start print-uitvoer naar scherm ”.)
Vet printen kop lijsten en/of som m ige items
Een lijst kan er m ooier uit zien als de kop vet is geprint. Daarnaast kan het ook verhelderend werken als
som m ige item s vet worden geprint. Een nieuwe optie in ORIfin is dat u van deze beide zaken kunt aangeven
of u dit wilt of niet. W e hebben het m et opzet niet standaard ingebouwd om dat er nogal wat lettertypes zijn
die bij vet printen een onjuiste letterbreedte hanteren.
Let ook op de “Info” knop. Deze geeft inform atie over bepaalde lettertypes.

Hierboven aan afbeelding van “Algem ene set-up ORIfin” m et links-onder de nieuwe vragen m .b.t.
de lettergrootte en rechts-m idden de nieuwe vragen m .b.t. evt. vet printen.
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PLANNING
Van 3 naar 10 boekjaren (handig voor budgetteren!)
W e gaan het aantal boekjaren uitbreiden van 3 naar 10. W e verwachten niet dat u zo lang wacht m et
afsluiten tot er inm iddels drie open boekjaren zijn, m aar het zou wel zo kunnen zijn dat u m eer dan één of
twee jaar vooruit wilt budgetteren. Tot nu toe was dat nauwelijks m ogelijk. Maar vanaf versie 8.6 zal dat
m ogelijk zijn en kunt u m axim aal 10 boekjaren “actueel” houden. Zodra u versie 8.5 binnen heeft ziet u dat er
al de nodige voorbereidingen zijn getroffen.
CSV-file met budgetten: verschillende periodes in één stuk
Zoals u wellicht weet is het m ogelijk om een CSV-file met vastgelegde indeling in te lezen en te verwerken
als transacties, verplichtingen of budgetten. Bij het inlezen van budgetten ontbreekt een belangrijke
m ogelijkheid, nam elijk om binnen één “budget-stuk” verschillende periodes (binnen één boekjaar) in te
voeren. W ant alleen op die m anier kunt u binnen één stuknum m er een budget opgeven verdeeld naar de
diverse periodes.
Bij de volgende versie van ORIfin zal dit tot de m ogelijkheden behoren, zodat invoeren van budgetten via een
CSV-file wel heel erg aantrekkelijk wordt. (Zie ook het volgende punt.)
Uitvoer CSV-file met indeling gelijk aan invoer via CSV-file
Er zijn al enkele form aten m ogelijk om een CSV-file uit te voeren bij de lijst “Boekingen per grootboek”. Ook
het program m a “Boekingen per dagboek” willen we die m ogelijkheid geven. Beide program m a’s krijgen dan
de m ogelijkheid om een CSV-file uit te voeren m et de indeling van “Verwerken CSV-files m et boekingen”,
zodat het kringetje rond is. U kunt dan eenvoudig een reeds bestaande boeking als basis laten dienen voor
de invoer in “Verwerken CSV-files m et boekingen”. Handig als u bijvoorbeeld een uitgebreide journaalpost
wilt kopiëren of als u de werkelijke cijfers wilt kopiëren naar de begroting van volgend jaar.
Met versie 8.6 zal een start worden gem aakt m et enkele van bovenstaande opties. In volgende versies van
ORIfin zal dat dan verder worden uitgebreid.
Afschrijvingen bij afsluiten boekjaar onderverdeeld naar periode boeken?
Zoals u weet luisteren wij voortdurend naar onze klanten wat betreft de uitbouw van of eventuele aanpassingen aan ORIfin. Maar som s kom en we iets tegen waarvan wij zelf vinden dat er iets ontbreekt. W e hadden
navraag gedaan bij enkele klanten of er behoefte was aan het per periode doorboeken van de afschrijvingen
tijdens het afsluiten van een boekjaar)’. Deze behoefte bleek bij geen van onze klanten te bestaan. Nu weet u
wellicht dat wijzelf ook gebruik m aken van ORIfin voor de eigen financiële adm inistraties van ORIfin Holland
en ORIfin Sweden. En wat blijkt nu: wij hebben zelf W EL de behoefte aan deze m anier van werken. W e
hebben om die reden deze werkzaam heden opgenom en in de planning, m aar het zal duidelijk zijn dat er
geen al te hoge prioriteit op zit. Mocht U nu echter alsnog ook die behoefte hebben, laat het ons weten!
)’ - Voor de niet ingewijden: ORIfin gaat op een unieke manier om met (automatische) afschrijvingen. Er wordt namelijk door het gehele
jaar heen gewerkt met “voorlopige afschrijvingen” die pas definitief worden tijdens de jaarafsluiting.

EXTRA AANDACHT VOOR (vragen & antwoorden)....
.... “Investeringen / afschrijvingen”
Dit onderdeel is de tweede sub-adm inistratie die onderdeel uitm aakt van ORIfin. De eerste sub-adm inistratie
is debiteuren / crediteuren. Om dat het onderdeel pas is opgeleverd toen ORIfin al enige tijd op de m arkt was,
m aken (nog) niet alle ORIfin-relaties gebruik van dit onderdeel. Er wordt in die gevallen som s nog gebruik
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gem aakt van een extern program m a. Dat is jam m er, omdat deze ORIfin-klanten dan het com fort m issen van
een onderdeel dat volledig geïntegreerd is binnen ORIfin en wat alle nodige uitvoer kan leveren.
Zoals in het redactionele artikel al werd aangegeven, willen we nader ingaan op dit onderwerp via vragen die
wij in de loop der tijd over dit onderdeel binnen hebben gekregen en vragen waarvan wij het verm oeden
hebben dat ze bij één of m eer klanten leven.
“W e willen wel starten met dit onderdeel, maar is het niet veel te veel werk om de reeds bestaande
investeringstukken in te voeren in ORIfin?”
Het handm atig invoeren van alle bestaande investeringstukken zou inderdaad erg veel werk zijn. Maar in het
afgelopen jaar is er een m ogelijkheid in ORIfin gebouwd om via een CSV-file de oude investeringstukken in
te lezen. Mocht u hulp nodig hebben om te achterhalen of uw huidige externe pakket dit form aat CSV-file aan
kan m aken, laat ons dat dan even weten!
“W e maken nog geen gebruik van een programma om de inventaris in bij te houden. Het kost toch veel tijd
als je dat via ORIfin doet?”
Integendeel. W ij nem en even aan dat u de facturen in ORIfin invoert in “Inkom ende facturen”. Na enkele
éénm alige toevoegingen in het rekeningschem a (waarm ee wij u graag van dienst willen zijn) zullen de
boekingen op de grootboeknum m ers “Inventaris” e.d. autom atisch één of m eer investeringstukken
aanm aken. Eigenlijk hoeft er alleen m aar extra inform atie te worden opgegeven als iets niet volgens de
standaard geboekt m oet worden.
“Het inboeken van een investeringstuk lukt ons wel, maar als we proberen een desinvestering in te brengen
weten we niet waar we moeten beginnen. Kunt u ons helpen?”
Een investeringstuk wordt toegevoegd als gevolg van een bepaalde boeking in “Onderhoud boekingen”. Hier
is dus de volgorde:

boekingstuk (grootboek) ¸ investeringstuk(ken) (investeringen / afschrijvingen)
als de basistabellen volledig zijn ingevuld, w ordt het investeringstuk geheel autom atisch aangem aakt

Bij een desinvestering werkt dit precies andersom :

desinvestering (investeringen / afschrijvingen) ¸ boekingstuk (grootboek)
boeking w ordt tijdens aanm aken desinvestering gecom pleteerd, w aarna boeking autom atisch w ordt verw erkt

De reden is dat er bij het m aken van een desinvestering altijd uit wordt gegaan van een reeds bestaand
investeringstuk. De negatieve afschrijvingen van de desinvestering m oeten bijvoorbeeld exact parallel lopen
aan de positieve afschrijvingen van de betreffende investering. Het klinkt m isschien ingewikkeld, m aar in de
praktijk zult u m erken dat het werkelijk zeer eenvoudig in zijn werk gaat.
“W e hebben zo onze eigen manier om met desinvesteringen om te gaan. Is dat een probleem?”
W ij hebben er geen enkel probleem m ee en technisch gesproken heeft ORIfin dat ook niet. U m aakt het zich
echter zelf wel m oeilijker door niet volgens de standaard-m ethode te werken. Het nieuwe program m a
“Verloopstaat” gaat er bijvoorbeeld van uit dat u desinvesteringen inbrengt via de standaard-m ethode. Of
deze lijst de juiste cijfers oplevert voor EFJ zonder gebruik te m aken van die staandaard-m ethode, hangt af
van de afwijkende m ethode die u hanteert.
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“W aarom worden er niet gewoon na elke periode afschrijvingen geboekt?”
Zo lang een boekjaar niet is afgesloten, kan er theoretisch nog van alles gebeuren, zeker m et investeringstukken en de betreffende afschrijvingen. Het direct al boeken van de afschrijvingen na elke periode zou veel
rom pslom p m et zich m eebrengen als er daarna sprake zou zijn van correcties. Bovendien zouden die
correcties dan vrijwel altijd handm atig berekend m oeten worden.
Onze m ethode (het werken m et voorlopige afschrijvingen) zorgt er voor dat u de afschrijvingen wel op de
lijsten kunt krijgen en getotaliseerd kunt krijgen, m aar dat ze dan nog niet zijn geboekt. Pas tijdens de
jaarafsluiting, als dus geconstateerd is dat de cijfers niet m eer wijzigen, worden de afschrijvingen definitief
doorgeboekt. Een bijkom end voordeel is dat u de afschrijvingen tot en m et elke gewenste datum kunt
afdrukken, waardoor dus ook eenvoudig van elk investeringstuk de boekwaarde m et een willekeurige datum
in de toekom st kan worden opgevraagd.
De jaarafsluiting kunt u overigens in delen draaien. Zo kunt u de afschrijvingen al definitief doorboeken
voordat het jaar ECHT definitief wordt afgesloten. Dit geeft u de m ogelijkheid om geboekte afschrijvingen te
kunnen voorleggen aan de accountant. Deze zou anders wellicht zenuwachtig worden van het feit dat ze nog
niet echt geboekt zijn.
“Hoeveel kost dit onderdeel?”
Zoals u wellicht weet werken wij niet (m eer) m et aanschafprijzen. Het enige wat u kwijt bent is het geld dat u
jaarlijks m oet betalen voor de licentie / het onderhoud. Die prijs is afhankelijk van het aantal leerlingen dat uw
school adm inistreert. De m eeste recente prijzen zijn altijd eenvoudig te vinden op onze internet-sites.
W ilt u dit onderdeel (of een ander onderdeel) eens “uitproberen”, neem dan contact m et ons op. U kunt dan
enkele m aanden gratis m et dit onderdeel werken om te kijken of het in uw behoefte voorziet. Hier zit dan ook
bij in dat wij op een door u gewenst m om ent uw basistabellen doorlopen om te zien of deze goed zijn
ingericht voor dit onderdeel.
“W at kan de reden zijn van het feit dat er negatieve afschrijvingen worden geboekt?”
Hier zijn diverse oorzaken voor zijn, waarvan we de 3 m eest voor de hand liggende even aangeven.
1) Zodra u start m et dit onderdeel geeft u enkele standaards op. Eén van die standaards (per groep
investeringstukken) heeft te m aken m et het feit op hoeveel decim alen er afgerond m oet worden. U kunt
bijvoorbeeld aangeven dat u wilt afronden op 100-tallen Euro’s. Maar stel u voor dat u dit opgeeft voor
investeringstukken m et een lage waarde, dan loopt u het risico dat u het ene jaar zoveel heeft afgeschreven,
dat dit het volgende jaar negatief gecorrigeerd m oet worden. Let hier dus op!
2) Als u handm atig boekt op de afschrijf-grootboeknum m ers kan ORIfin in de war raken als u die boeking
aan een verkeerd investeringstuk hangt. Als uw handm atige afschrijving groter is dan de boekwaarde, zal
ORIfin dit daarna proberen te corrigeren door een negatieve afschrijving voor te stellen. Dit is overigens één
van de redenenen waarom wij nadrukkelijk adviseren om geen handm atige afschrijvingen te boeken.
3) U heeft een handm atige boeking gedaan op afschrijvingen en heeft per abuis de balansrekening en de
kostenrekening om gedraaid.
Ons advies is: loop af en toe de lijst m et investeringstukken en afschrijvingen globaal door. Bovenstaande
gevallen zullen u m eteen opvallen vanwege het m in-teken.
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“W at wordt er in ORIfin bijgehouden van één investeringstuk?”
Een investeringstuk wordt autom atisch aangem aakt zodra er bijvoorbeeld via inkom ende nota’s wordt
geboekt op een grootboeknum m er m et de aanduiding “investering-grootboeknum m er”. De volgende
gegevens worden dan opgeslagen:
-

-

boekingsgegevens:
- dagboek, stuknum m er, periode, enz. kortom : alles wat m et de boeking te m aken heeft
tabel m et afschrijvingen:
- alle (toekom stige) afschrijvingen vanaf de datum start afschrijvingen tot de boekwaarde op 0 is of
tot er alleen nog een restwaarde over is;
algem ene gegevens:
- om schrijving, aantal, aanschafbedrag, enz. alle inform atie die voor het stuk zelf van belang is of van
belang zou kunnen zijn.

Voorbeeld:

Algem ene gegevens investeringstuk

Afschrijvingen (reeds geboekte afschrijvingen en voorlopige afschrijvingen)
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Boekingsgegevens inboeken investeringstuk

“Zoveel informatie hebben wij niet nodig! Kan dat niet wat minder? Dat neemt toch enorm veel ruimte in
beslag?”
De ruim te die dit alles in beslag neem t valt enorm m ee. Zoals u weet m aken wij gebruik van een database
die in eigen beheer is ontwikkeld. Deze database kent een zeer gecom prim eerde vorm van gegevens-opslag
die veel verder gaat dan alle com m erciële databases. U hoeft zich dus geen zorgen te m aken over de grootte
van de database.
“W aarom de keuze ‘Maand 30 dagen’ of ‘Maand juist’? Iedereen werkt toch met ‘Maand 30 dagen’ ?”
In de boekhouding in het algem een zijn “regels” ingeslopen die bij nader inzien niets m eer zijn dan
“gewoonte-regels”. Als iem and vraagt waarom het is, is het antwoord: “Het IS nu eenm aal zo.” Maar hou er
rekening m ee dat er vroeger gewoontes ingeslopen zijn om dat boekhouding toen handwerk was. Voorbeelden: “elke m aand heeft 30 dagen”, “de start van een afschrijving begint op de 1 ste of 15 de van een
m aand”, “afschrijvingen worden afgerond op hele Euro’s”. Dit zijn allem aal gewoonte-regels die ingeslopen
zijn om dat het anders handm atig veel te veel werk zou worden. Maar nu alles autom atisch gebeurt, zoals in
ORIfin, heeft het geen enkele zin m eer om deze gewoonte-regels te handhaven.
Dus onze voorkeur is: elke afschrijving gewoon starten op de datum van aanschaf, rekenen m et m aand-juist
en afronden op centen. Als je deze m ethodes handhaaft, worden de cijfers reëler en voorkom t u vragen
waarop het m oeilijk is een sluitend antwoord te vinden.
Maar ja, onze voorkeur is uiteraard m inder belangrijk dan eventuele regels die u op worden gelegd door het
m inisterie of uw accountant. Maar in dat laatste geval: vraag de accountant dan toch even “waarom ”. En als
het antwoord van de accountant dan is: “Het IS nu eenm aal zo”, probeer dan eens de discussie aan te gaan
of die zienswijze niet achterhaald is.

DIVERSEN
Het testen van nieuw e versies van ORIfin
Laatst hadden wij m et één van onze relaties een discussie over de betrouwbaarheid van ORIfin. Niet dat de
klant hier ontevreden over was, m aar de discussie ontstond nadat wij aan hadden gegeven dat ORIfin direct
na het aanbrengen van een update relatief gezien het m inst betrouwbaar is. De klant was hier enigszins
verbaasd over en vroeg zich af of wij dan zo’n nieuwe versie wel goed hadden uitgetest of wellicht het testen
overlieten aan de klanten. Een goede reden om dit feit eens te beschrijven in een nieuwbrief!
Allereerst onze vorm van testen. Zodra u een nieuwe versie in huis krijgt, beginnen wij al aan de volgende
versie. Die versie wordt direct bij onszelf en bij één van onze relaties (die wijzelf adm inistreren) in gebruik
genom en. Daarnaast hebben wij een uitgebreide testomgeving, waar alles uitvoerig wordt getest voordat we
besluiten dat een nieuwe versie rijp is voor verzending.
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Als er al problem en optreden bij klanten, dan zullen dat problem en zijn die te m aken hebben m et “de
om geving”. W ij testen ORIfin in een netwerkom geving van Microsoft en onder W indows XP en W indows
Vista. Maar er zijn uiteraard veel m eer com binaties m ogelijk van (diverse versies) netwerken, W indowsversies, versies van W indows Term inal Server, etc. Daarnaast kan het zijn dat uw printer-driver niet geheel
de W indows-standaards volgt of dat, zoals afgelopen jaar, een program m a dat naast ORIfin draait problem en
veroorzaakt.
Al m et al: het ligt dus niet zozeer aan het goed uittesten van een nieuwe versie van ORIfin m aar aan de grote
verscheidenheid van “om gevingen” waarbinnen ORIfin draait. Hoewel wij ORIfin proberen zo weinig m ogelijk
“om geving-gevoelig” te ontwikkelen, zijn er altijd m om enten waarvan wij van tevoren niet kunnen overzien dat
er ergens problem en ontstaan.
Conclusie: m aak altijd een back-up van alle ORIfin-onderdelen (financieel, relaties) voordat u de update
verwerkt. W ees vlak na de installatie van een nieuwe versie alerter dan anders en aarzel niet om ons in te
schakelen als u ook m aar het m inste verm oeden hebt dat er iets m is is. Voorkom en is altijd nog beter dan
genezen.
De onderhoudsvoorw aarden
Bij het leveren van producten en diensten horen voorwaarden. Norm aliter m aakt de leverancier dergelijke
voorwaarden, wat niet inhoud dat alles gezien wordt vanaf de leverancier. Maar het zou nu eenm aal zeer
verwarrend werken als zowel leverancier als afnem er voorwaarden gaan m aken. Dus in de regel zal de
leverancier regels op papier zetten waar afnem er en leverancier zich aan binden, m its de afnem er vóór de
leverantie bezwaar m aakt. Leverancier en afnem er kunnen dan eventueel besluiten om de deal te sluiten m et
afwijkende voorwaarden. W e hebben het hier over de “Leverings- en betalingsvoorwaarden”.
Bij de koop van een software-product zijn er extra regels nodig, m et nam e om dat de koper in feite niet de
software zelf koopt, m aar het recht om de software te gebruiken. In veel gevallen zal dit recht dan ook van
beperkte duur zijn. Bij ons zijn deze voorwaarden vastgelegd in de “Licentie-overeenkom st ORIfin”.
Bij software hoort ook vaak een helpdesk en onderhoud. In een enkel geval (zoals bij ORIfin en ook nog bij
ORIAS) is ook veel nieuwe ontwikkeling bij het onderhoud inbegrepen. Dat betekent dat uitbreidingen en
nieuwe versies m eestal onder het onderhoud vallen. De voorwaarden m .b.t. het onderhoud zijn vastgelegd in
de “Onderhoudsvoorwaarden ORIfin”.
De leveringsvoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden van ORIfin (en trouwens ook van ORIAS) zijn aan
elkaar gekoppeld. Kort gezegd: u heeft een licentie nodig zo lang u m et het pakket werkt en zolang u een
geldige licentie heeft, m oet u ook (volledig of beperkt) onderhoud op het product hebben.
In de onderhoudsvoorwaarden is o.a. vastgelegd op welke wijze u contact m et ons kunt leggen in geval van
vragen en problem en. Dit onderdeel van de voorwaarden is in de loop der tijd nogal eens aangepast, zeker
als we hierbij ook de onderhoudsvoorwaarden betrekken van ons MS-DOS pakket ORIAS. Gebeurde in de
begintijd van ORIAS alles telefonisch en was zelfs de fax een “luxe”, tegenwoordig gebeurt vrijwel alles via
e-m ail en internet.
Toch is de telefoon als toevoeging aan de e-m ail niet weg te denken. Som s kan m ondeling contact
verhelderend werken. Vanwege de weinige telefonische helpdesk-verzoeken is in de loop der jaren het aantal
uren dat wij rechtstreeks telefonisch bereikbaar zijn afgenom en. De situatie is nu best bevredigend, m aar
toch denken wij iets te kunnen verbeteren. Het probleem voor u kan nam elijk zijn dat, ALS je rechtstreeks
contact wil hebben, je dat op DAT m om ent wilt en niet wilt wachten tot één van die (schaarse) telefoonperiodes aanbreekt. En van ons uit hebben wij het probleem dat u iets m eldt dat voor u op dat m om ent
volkom en helder is, m aar dat voor ons vaak even erg diep graven is. ORIfin is im m ers erg uitgebreid en
aangezien u (in tegenstelling tot vrijwel alle andere helpdesks) rechtstreeks contact heeft m et de
ontwikkelaars, kan het zijn dat zij net m et hun gedachtes erg diep in een heel ander onderdeel zitten.
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W e willen daarom in de loop van 2010 over stappen op de volgende m ethode voor wat betreft telefonische
bereikbaarheid. U kunt ons zoals gebruikelijk altijd bereiken via e-m ail. Als u echter m eent dat een telefoontje
in uw geval handiger werkt, stuur dan een e-m ail m et het verzoek aan ons om u terug te bellen. Zet in dat
verzoek dan wel waarover het gaat, zodat wij de juiste persoon m et de juiste inform atie terug kunnen laten
bellen. Betreft het een algem een verzoek om contact m et u op te nem en, dan zullen wij u ook daarin
tegem oet kom en, m aar wij zullen u dan terugbellen op een m om ent dat wij de tijd hebben om een eventueel
lang gesprek m et u te hebben. Vooraf zal dan m et u via e-m ail worden gecom m uniceerd over het m om ent
waarop dat zal zijn. Bedenk wel dat een telefoongesprek niet na te lezen is, zoals dat m et een e-m ail wel het
geval is.
Het volledig rechtstreeks benaderen op bepaalde uren vervalt dus, m aar daar kom t voor in de plaats dat wij
een betere m ethode gaan hanteren om u terug te kunnen bellen. W at betreft de bereikbaarheid betreft nog
even het volgende. W ij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via e-m ail zoals bovenstaand beschreven. Niet
iedereen weet het, m aar buiten kantooruren en in de zom ervakantie zijn we vaak ook via e-m ail bereikbaar.
Aangezien dit inhoudt dat de beantwoording niet altijd vanuit onze kantoren plaats vindt, kan het zijn dat er
enige vertraging in de beantwoording zit. In de zom ervakantie zal daar zeker sprake van zijn.
W e onderzoeken de m ogelijkheid nog om via een soort chat-m ethode rechtstreeks contact m et ons te
hebben. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dat een contact worden via een Skype-verbinding.
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Formulier om uw belangstelling aan te geven voor cursussen / instructies
Klant:
Vestigingsplaats:
Contactpersoon:

 W ij hebben in het geheel GEEN belangstelling voor cursussen / instructies op het gebied van ORIfin.

 W ij hebben belangstelling voor één of m eer gerichte instructies bij ons ter plaatse:
Aantal personen

Onderw erp(en)

 W ij hebben belangstelling voor het volgen van de volgende standaard-cursussen:
Aantal personen

Cursus

Voorkeur cursusplaats

ORIfin breed (“Even bijpraten”)

 Am sterdam

 Bij u op kantoor / school

ORIfin basis

 Am sterdam

 Bij u op kantoor / school

ORIfin beheer

 Am sterdam

 Bij u op kantoor / school

Inlezen bankafschriften

 Am sterdam

 Bij u op kantoor / school

Betalingen / incasso’s

 Am sterdam

 Bij u op kantoor / school

Investeringen / afschrijvingen

 Am sterdam

 Bij u op kantoor / school

(bij geen interesse
graag aangeven 0)

N.B.! U geeft via dit form ulier alleen de m ate van belangstelling aan en legt zich nog nergens op vast.
Het ingevulde form ulier kunt u op één van de volgende m anieren naar ons toesturen:
-

via de fax naar 0251-671153
via e-m ail aan helpdesk@ orifin.eu
via TNT-post naar ORIfin Holland, Dorcam p30, 1902 AW Castricum

