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Belangrijke wijzigingen versie 9.1

Nieuwere versie ontwikkelomgeving

Geruime tijd geleden hebben we al aangekondigd dat we over zouden gaan op een nieuwere versie van Delphi, onze
ontwikkelomgeving. Dat is nu gebeurd, hoewel we nog niet met de allernieuwste versie werken die we hier in huis
hebben. De tussen-versie die we nu gebruiken is echter een belangrijke stap in de goede richting en zorgt er op zijn
minst voor dat we de komende jaren weer gebruik kunnen maken van de service van de leverancier.

Andere aanpak scheidingstekens

ORIfin kent de mogelijkheid voor het inlezen en aanmaken van CSV-files. We hebben nu de wijze waarop gewerkt
wordt met deze CSV-files in de diverse onderdelen van ORIfin beter op elkaar afgestemd. Zie hiervoor met name ook
beschrijving “1.1 - ORIfin in grote lijnen”, hoofdstuk “Algemene regels CSV-files als invoer voor ORIfin”.

Zaken die onder andere zijn aangepakt:

- Het scherm is aangepast van het programma waarin u de standaard-scheidingstekens (“delimiters”) kunt opgeven.
- In datzelfde programma is nu een mogelijkheid om CSV-invoerbestanden te controleren op technische juistheid.
- Bij alle programma’s met een CSV-file als invoer kunt u als vanouds het scheidingsteken tijdelijk aanpassen. Nieuw

is echter dat u deze tijdelijke wijziging ook direct kunt opslaan als standaard scheidingsteken.

N.B.! Het programma dat bankbestanden kan inlezen en verwerken vormt een uitzondering. Dit programma werkt met
bestandsindelingen van CSV-files die volledig gedefinieerd zijn door externe instanties, inclusief het daarin gebruikte
scheidingsteken.

Nieuw onderdeel: kostenverdelingen

Rond de jaarwisseling is een nieuw onderdeel opgeleverd: “Kostenverdeling”. Het onderdeel heeft inmiddels een vaste
plek gevonden binnen de menustructuur van ORIfin: zie de opties 3.4.3.1 tot en met 3.4.3.3.

Iedereen die al met het onderdeel “Investeringen / afschrijvingen” werkt, zal geen moeite hebben met dit onderdeel. Er
zijn namelijk veel overeenkomsten tussen deze twee onderdelen. Er is een beknopte beschrijving te vinden bij de
diverse beschrijvingen onder nummer 4.5.

Vanwege kostenverdelingen: grote aanpassingen in onderdeel “Investeringen / afschrijvingen”

Voor het nieuwe onderdeel “Kostenverdeling” kon een deel worden overgenomen uit het onderdeel “Investeringen /
afschrijvingen”. Toen we toch één en ander in elkaar moesten schuiven, hebben we de mogelijkheid meteen aange-
grepen om enkele verbeteringen en uitbreidingen aan te brengen op “Investeringen / afschrijvingen”. 

Zo zijn in de menukeuzes 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4 en 2.8.6 de vraagstellingen rond het al dan niet meenemen van voorlopige
afschrijvingen aangepast en uitgebreid. Ook zijn de vragen nu gelijk in al deze programma’s.

Andere zaken die zijn aangepast:
- In afgesloten boekjaren werden de definitieve afschrijvingen geboekt als jaarboekingen. Vanaf nu zullen dat periode-

boekingen zijn.
- De jaarafsluiting moest worden uitgebreid met het omzetten van voorlopige kostenverdelingen naar definitieve

kostenverdelingen. Daarbij hebben we ook het scherm wat netter gemaakt.
- De melding in enkele programma’s dat er nog niet gecompleteerde stukken waren, is verbeterd en geeft nu meer

informatie.
- Voorlopige afschrijvingen met bedrag 0,00 worden niet langer op de lijst meegenomen en ook niet omgezet naar

definitieve boekingen.
- Onderhoud investeringen: de controle of kostenplaatsen en/of -dragers gebruikt mochten of moesten worden is

verbeterd.

Wilt u gebruik gaan maken van dit onderdeel of meer informatie, laat het ons weten!

Menukeuze 2.8.7 komt nu echt snel te vervallen!

We hebben van menukeuze 2.8.7 (“Nog te besteden bedragen”) al geruime tijd geleden aangekondigd dat deze zou
vervallen. Het programma komt nu nog wel voor op het menu, maar er worden geen uitbreidingen meer op gepleegd.
Dat betekent onder andere dat de kostenverdeling NIET in dit programma is gebouwd!

Voor gebruikers die nog niet (geheel) over zijn gestapt op menukeuze 2.8.6 (“Vergelijken (budgetten, transacties,
periodes, etc.”): doe dit alsnog z.s.m.! Het programma zal vanaf versie 9.2 NIET meer op het menu voorkomen!
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Menukeuze 2.5 is komen te vervallen!

Deze keuze betrof het inlezen van een bijlagenbestand van de banken. Het nut van dit programma is komen te
vervallen. Mocht u om welke redenen dan ook dit programma nog WEL willen gebruiken, laat het ons z.s.m. weten! 

Aanmaken bestand betalingen

Bij het aanmaken van een bestand met betalingen zal bij elke betaling de inhoud van rubriek “Onze ref. bij cred.”
(rubrieknummer 225) in de omschrijving worden meegenomen. Een nadeel kan zijn dat de crediteur een relatie met u
heeft via verschillende debiteurennummers of kenmerken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij administratiekantoren waarbij
elke school een eigen relatie heeft met het telecom-bedrijf, het energiebedrijf, e.d.

Vanaf deze versie van ORIfin is dit nu op te lossen door de betreffende rubriek bij relaties te vullen in een soort tabel-
vorm: een apart kenmerk per dagboek of per kostenplaats. Hoe u die rubriek precies moet vullen in dit soort situaties
kunt u vinden in beschrijving “2.5 - Betalingen / incasso’s”, blad 5.

Verder is er iets veranderd bij het aanmaken van een betalingen-bestand als de creditfacturen van debiteuren moeten
worden meegenomen. Allereerst kunnen in die situatie ook verkoop-dagboeken worden geselecteerd en de open-
staande credit-facturen worden nu altijd meegenomen, ondanks de code incasso bij de betreffende relatie.

Overige wijzigingen per programma

- MaFtrs - Onderhoud boekingen
- De rechten-materie rond het wijzigen van een boeking zijn gestructureerd. Verder zijn er enkele technische ver-

beteringen aangebracht, met name bij de doorloop van de rubrieken indien er sprake is van sub-administraties.

- MaSusr - Beveiliging (onderhoud gebruikerstabel)
- Als de gebruiker beheersrechten heeft, kan het password van de diverse gebruikers zichtbaar worden gemaakt

door met de cursor op het veld “Wachtwoord” te gaan staan.

- PrFtrd - Overzicht boekingen per dagboek.
- Er kunnen extra gegevens worden afgedrukt i.v.m. de kostenverdeling.

- PrFtrg - Overzicht boekingen per grootboek / Proef & saldibalans / Balans - verlies&winstrekening
- Bij lijstuitsplitsing (per kostenplaats of -drager) werden tussentijds niet alle totalen op 0 gezet.

- RdFaxx - Verwerken facturen Magister etc.
- Er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd bij het inlezen, met name m.b.t. de betalingsplichtige.
- Negatieve factuurbedragen werden niet altijd correct verwerkt.

- Kleuren instellen (algemeen)
- Het omzetten van ingestelde kleuren naar veilige kleuren is verbeterd.

- Kleuren weergeven (algemeen)
- Het weergeven van een selectie in de tabellen is verbeterd.

- Oproepen versienummers gebruikte modules (algemeen)
- Nu worden ook de versies weergegeven van de ontwikkelomgeving en de modules van onze module-leverancier

TMS Software.

- Relaties (algemeen)
- De rubrieken m.b.t. het postadres zijn niet langer verplicht.

- Zoekfuncties (algemeen)
- Er werd te weinig informatie doorgegeven als er onvoldoende rechten waren.

Verder zijn er technische verbeteringen aangebracht in de programma’s:

- MaFsys (“Systeemfuncties financiële administratie”)
- PrFfac (“Overzicht facturen, betalingen, etc.” en “(Opnieuw) verdelen factuurbedrag”)
- MaSset (“Algemene instellingen ORIfin”)
- Or_Inst1 (installatieprogramma voor ORIfin).
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