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Belangrijke wijzigingen versie 9.2

Systeemfuncties financiële administratie: voorbereiding “controle-waakhond”

Er zijn voorbereidingen getroffen om een nieuw controle-mechanisme te bouwen dat regelmatig snel kan controleren of
de technische opbouw van de database nog correct is. Ook is er een begin gemaakt aan een snelle wijze om de
database te repareren als er fouten worden ontdekt.

Meer over deze “controle-waakhond” kunt u lezen in de nieuwsbrief van november 2012.

Verdere aanpassingen in dit programma:

- Voortgang controle boekingen via dagboek beter zichtbaar gemaakt.
- Foutmelding m.b.t. foutieve doorverwijzing bevatte soms onjuist grootboeknummer.

Overzicht boekingen per grootboek

De mogelijkheden om boekingen te verdichten zijn sterk uitgebreid. Allereerst worden de boekingen verdeeld in drie
groepen: afschrijf-grootboeknummers-balans, afschrijf-grootboeknummers-verlies&winst en de rest. Van al deze drie
groepen kan nu worden aangegeven of er verdicht moet worden en zo ja, op welke wijze er verdicht moet worden. Er
wordt nog overwogen om nog twee extra groepen grootboeknummers aan te maken: die van kostenverdelingen-balans
en kostenverdelingen-verlies&winst.

Verdere aanpassingen in dit programma:

- De boekingsdatum van voorlopige boekingen wordt nu gelijk gezet aan de boekingsdatum van de post waaruit de
boekingen ontstaan.

- Bij het wijzigen van de selectie-waarden m.b.t. periodes voorlopige boekingen werden de desbetreffende datums
niet mee gewijzigd.

Overige wijzigingen per programma

- MaFbiv - Onderhoud voorlopige betalingen / incasso’s
- In de tabel met betalingen / incasso’s werden niet de juiste standaard-kleuren aangehouden, waardoor in

sommige situaties de tabel zeer slecht leesbaar was.

- MaFgrb - Onderhoud rekeningschema
- De werking rond het scheidingsteken ging niet altijd goed door een probleem met de ontwikkelomgeving. 

- MaFjaf - Jaarafsluiting
- Bij het omzetten van voorlopige posten naar definitieve posten kwamen deze soms alsnog in periode 13 tot en

met 15 terecht.
- De controle rond de aanwezigheid van dagboeken t.b.v. afschrijvingen en kostenverdeling was niet volledig.

- MaFtrs - Onderhoud boekingen
- Tijdens het wegschrijven van boekingsregels binnen één boeking op hetzelfde grootboeknummer werden deze in

schijnbaar willekeurige volgorde opgeslagen.
N.B.! Als bij de volgende versie van ORIfin de “controle-waakhond” wordt opgeleverd, kan dit feit bij de eerste
keer dat u die controle uitvoert zorgen voor foutmeldingen. Deze fouten zijn echter eenvoudig te verhelpen.

- Als het door afscherming van periodes onmogelijk is om in een periode te boeken, wordt dit direct al aangegeven
voordat een boeking kan worden ingebracht.

- Door een technisch probleempje werd de opbouw van de factuurgegevens bij het vergroten en verkleinen van
het scherm soms geblokkeerd.

- De controle of een grootboek onderdeel uitmaakte van het onderdeel activa is verbeterd.

- MaFvak - Onderhoud valutakoersen
- Mogelijkheid ingebouwd om een tabel met valutakoersen in te lezen. De indeling van die tabel is conform de

specificaties van Sveriges Riksbank.

- MaFxxv - Gezamenlijk deel onderhoud activa en onderhoud kostenverdelingen
- Diverse aanpassingen m.b.t. het inlezen van activa via een tabel.
- “Te verdelen” bleef gevuld met info vorig stuk.
- Dag juist / 30-dagen werd soms verkeerd gevuld.
- Als datum start afschrijvingen leeg is, deze kopiëren uit datum aanschaf.
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- MaSset - Instellingen ORIfin
- Het al dan niet gebruik maken van veilige kleuren werd soms niet onthouden.

- PrFfac - Herverdelen termijnen
- De button “Uitvoeren” was soms te klein voor de betreffende tekst.

- PrFgs2 - Vergelijken (budgetten, transacties, periodes, etc.)
- Keuze wel of niet meenemen voorlopige boekingen werd niet onthouden.
- Overzicht per grootboek: bij ontbreken van één van de twee selectiewaarden bij periodes werd abusievelijk

alsnog een zeer lange reeks met tabellen opgebouwd op het scherm.

- PrFtrd - Overzicht boekingen per dagboek
- Bij aanmaken CSV-file wordt nu meer informatie meegenomen.

- PrFxxv - Gezamenlijk deel overzicht activa en kostenverdeling
- De kop van de lijst had niet altijd de juiste breedte.
- Mogelijkheid ingebouwd om eventueel het gebruikte afschrijfschema weer te geven.

- RdFavo - Inlezen facturen uit @VO
- Als kostenplaats ontbrak, werd bijdragengegeven niet volledig gevuld.
- Bij de ouders werd het nummer @VO niet altijd correct gevuld.

- RdFboe - Verwerken bankafschrift-bestanden
- Verdelen nu mogelijk over maximaal 25 regels in plaats van over maximaal 10 regels.
- De externe en interne tabel werden soms onjuist ingelezen en weergegeven.

- RdFtrs - Verwerken CSV-files met boekingen
- Verwerking verbeterd voor vreemde valuta.
- Dagboeknummer en aanduiding Transactie, Budget, Verplichting kan nu ook in het bestand al worden opge-

geven.

- WrFbiv - Aanmaken voorlopig bestand betalingen / incasso’s
- Bij selectie op dagboeken moet een selectie op dagboeken uitgaande nota’s ook mogelijk zijn in verband met

eventuele betalingen creditfacturen aan debiteuren.

- Datums (algemeen)
- Door een fout van onze module-leverancier was bij het opgeven van een datum via de kalender wisseling tussen

jaren niet meer mogelijk.
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