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Belangrijke wijzigingen versie 9.3

Van banknummers naar IBAN

- Algemeen
- Overal waar een BIC-code wordt gebruikt, wordt eerst gekeken of de code is ingevuld bij de relatie. Is dat niet het

geval, dan wordt die code gegenereerd uit het IBAN-nummer.

- WrFbiv - Aanmaken voorlopig bestand betalingen / incasso’s
- Er kan nu worden gekozen tussen banknummers (inclusief de oude Postbanknummers) en IBAN. De andere

nummers kunnen dan eventueel worden gezien als alternatief als de basis-keuze niet aanwezig is.

- MaFbiv - Onderhoud voorlopige betalingen / incasso’s
- Bij “Relatiegegevens actualiseren” moet rekening worden gehouden met de bovenstaande keuze die gemaakt is

bij het aanmaken van het voorlopige bestand. Als hulpmiddel wordt die keuze in dit programma nogmaals
weergegeven.

- Als een post vanwege de code incasso niet werd meegenomen maar hier alsnog wordt meegenomen, volgde
onterecht een opmerking.

- MaRiba - Aanmaken / inlezen bestand internet-site “ibanbicservice”
- Met dit programma kan op eenvoudige manier een bestand worden aangemaakt dat u kunt uploaden op de site

www.ibanbicservice.nl. Als het aangevulde bestand klaar staat op die site, kunt u dat bestand downloaden en
verwerken in dit programma.

N.B. Dit programma was ook al via mail aan u verzonden.

Bankafschrift-bestanden

- MaFdag - Onderhoud dagboeken
- Nieuwe optie bij “Type bankafschift-bestand”: 22 = SNS-bank, formaat 940.

- RdFboe - Verwerken bankafschrift-bestanden
- Het bovenstaande nieuwe formaat 22 kan nu ook volledig worden verwerkt.
- Er ging soms iets fout bij het onthouden van banknummers van relaties.

Systeemfuncties financiële administratie

Vanaf versie 9.4 zal het huidige programma “Systeemfuncties financiële administratie” op worden gevolgd door een
geheel nieuwe versie. Deze versie is veel uitgebreider maar ook veel sneller dan de huidige versie. Ter voorbereiding
op die nieuwe versie zijn er enkele kleine aanpassingen in de opbouw van de database en zijn er enkele programma’s
aangepast.

- Diverse programma’s:
- De alfabetische index van het rekeningschema heeft een andere opbouw gekregen.
- Herstellen “snelle” saldi grootboek aangepast. Verder wordt nu een apart saldo bijgehouden van de verplich-

tingen, zodat altijd een volledige controle mogelijk is met sub-administratie debiteuren / crediteuren.

- MaFsys - Systeemfuncties financiële administratie (huidige versie)
- Sommige functies zijn al overgenomen door het nieuwe programma. Het enige wat u daarvan merkt is dat dit

nieuwe programma soms even zichtbaar is. De acties die dan worden uitgevoerd, kunnen verder nog niet door u
worden beïnvloed.

Activa: desinvesteringen

Een aangemaakte desinvestering werd in sommige gevallen niet juist verwerkt, waardoor een serie van misverstanden
ontstond. Ten gevolge hiervan werden de boekingen in de betreffende desinvestering-activa gezien als handmatige
boekingen. Hierdoor kwam het saldo van de afschrijvingen niet meer overeen met het aanschafbedrag.

Verder is de verwerking verbeterd als het programma bij automatische doorloop werd onderbroken.
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Conversieprogramma

Aangezien er kleine veranderingen zijn in de opbouw van de financiële database, zal het conversieprogramma worden
opgestart zodra u na het uitvoeren van de update een programma opstart. Het conversieprogramma zal in dit geval ook
zorgen voor het ombouwen van de alfabetische grootboek-index.

Overzicht facturen / betalingen en herverdelen termijnen

- De kop van het programma was onvolledig.
- Bij het opbouwen van de herverdeling-tabel werd niet altijd gelet op het aantal maanden.

Overzicht boekingen per dagboek 

- Bij één van onze klanten kon bij selectie op stuknummer niets worden ingevoerd in de vakjes “van” en “t/m”. We
hebben voor deze klant twee alternatieve vakjes in het scherm gezet. Voor zover wij weten, ging het alleen bij deze
klant fout. Heeft u hetzelfde probleem: laat het ons even weten!

- Het stuknummer wordt nu afgedrukt over 5 posities.

Overzicht boekingen per grootboek

- Voorlopige boekingen werden nooit meegeteld in het beginsaldo.
- Per grootboek wordt nu op de lijst weergegeven op welke wijze er wordt verdicht.
- De optie om een kolom te printen met verschil tussen boekingen en budgetten was alleen zichtbaar als dit niet nodig

was.

Overige wijzigingen per programma

- MaFjaf - Jaarafsluiting
- Bij klanten die niet werken met activa, werd toch gecontroleerd of de omzetting van jaar naar periode al was

uitgevoerd.
- Als zeer veel activa-boekingen werden gedaan was het mogelijk dat de verwijzing vanuit grootboek verkeerd

werd opgeslagen.

- MaFtrs - Onderhoud boekingen
- Een factuurnummer mag niet beginnen met een “ ‘ “. Deze controle was nog niet aanwezig, waardoor facturen

konden worden opgevoerd die niet meer konden worden gewijzigd.

- PrFvls - Activa, verloopstaat
- Het WEL aangeven van fouten is nu de standaard geworden.
- Als een afschrijving 0 was, werd dit soms onjuist geïnterpreteerd.

- PrFxxv - Overzicht activa / overzicht te verdelen kosten
- Het totaal van gekoppelde stukken altijd afdrukken, ook als dat 0,00 is.

- RdFtrs - Verwerken CSV-files met boekingen
- De omschrijving op de lijst moet altijd maximaal 32 posities zijn, ook al de omschrijving in de boekingsregel te

lang is.
- Als een standaard-omschrijving wordt opgegeven, mag deze niet leeg zijn.

- Algemeen
- Als in een onderdeel van ORIfin een probleem werd geconstateerd waardoor uitvoering van het programma niet

mogelijk was, kwam dat programma soms in een “loop”.

Tenslotte: tekstkleur “comboboxen”

Het kan zijn dat op enkele plaatsen binnen ORIfin de vraag en/of het antwoord van een zogenaamde combo-box een
afwijkende kleur heeft. Helaas is dit een fout waar we niks aan kunnen doen. Het betreft hier een fout in een onderdeel
van onze module-leverancier. Aangezien het alleen maar de kleur betreft, hoeft u zich er verder niet druk om te maken.
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