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Belangrijke wijzigingen versie 9.6

Voorwoord

Zoals eerder is aangegeven in de nieuwsbrief werken we aan een facelift die in fases wordt uitgeleverd. In deze nieuwe
versie 9.6 is een klein deel van de algemene aanpassingen doorgevoerd in alle programma’s. Het grootste deel van de
wijzigingen moet echter per programma door ons worden uitgevoerd en zal daarom voor een deel in versie 9.6 en een
deel in 9.7 worden uitgeleverd.

Alle programma’s: algemene wijzigingen

- De statusbalk is aangepast. De gegevens worden vooraf gegaan door een kopje en de indeling is veranderd.

Oud:
1) klantnaam; 2) actie (alleen bij mutatieprogramma’s); 3) naam met versiegegevens van het programma en
gebruikersidentificatie.

Nieuw:
1) naam met versiegegevens van het programma; 2) ORIfin draaidatum met weeknummer; 3) gebruikersidentificatie;
4) klantnaam.

Deel programma’s: algemene wijzigingen

Enkele verschillen van versie 9.6 en volgende ten opzichte van de vorige versies:

- Er wordt meer rekening gehouden met het feit dat in de productieomgeving de schermen horizontaal (“landscape”)
zijn opgesteld. (In onze ontwikkelomgevingen staan de schermen verticaal (“portrait”) opgesteld.)

- De buttons bovenaan het scherm worden gegroepeerd weergegeven. Door bepaalde button-groepen rechts uit te
lijnen, worden de groepen duidelijk gesplitst en staan ze in elk programma op dezelfde plaats.

- De plaats van de buttons en de hoogte van de buttons zijn deels aan te passen in systeemfuncties.
- In print-programma’s staan de “Start uitvoer” buttons voortaan bovenaan het scherm en kunnen alle

printer-instellingen (van Windows en ORIfin) vanaf het scherm worden opgeroepen.
- Bij vragen in het scherm worden deze gegroepeerd weergegeven voor een betere leesbaarheid.

Een voorbeeld van de verschillen tussen 9.5 en 9.6 kunt u terugvinden in nieuwsbrief 23 van mei 2014.

In het ORIfin-logo dat linksboven elk programma op het scherm te vinden is, ziet u rechtsonder iets staan. U kunt dit
zien als een teken dat dit programma al is omgezet naar de nieuwere lay-out. De tekst op zich is voor u van minder
belang: bij vragen aan de helpdesk kan het zijn dat we u vragen deze info door te geven. 

Wijzigingen printprogramma’s

Enkele verschillen van versie 9.6 en volgende ten opzichte van de vorige versies:

- Buttons bovenin worden gegroepeerd weergegeven.
- De buttons zijn leesbaarder geworden.
- Een deel van de button-groepen nu rechts uitgelijnd, zodat de betreffende groepen altijd op dezelfde plaats staan.
- Uitgebreidere mogelijkheden om tussen de pagina’s te “navigeren”.

- Pijl naar links: een blad terug
- Pijl naar rechts: een blad vooruit
- Home: naar eerste blad
- End: naar laatste blad
- Pijl naar boven: onderbreek uitvoer

- Hierna pijl naar beneden: ga weer verder
- Hierna Esc: breek uitvoer af



ORIfin
®

ORIfin
H O L L A N D

financiële administratie
www.orifin.eu

“ORIfin Holland” is een handelsnaam van Biesma Automation  •  Castricum  •  Holland

info@orifin.eu • www.orifin.eu  -  www.orifin.nl  •  tel.: +31 (0)251 71 40 05

IBAN NL37INGB0004727231 • BIC INGBNL2A • BTW NL 074909162B01 • K.v.K. 34064138

Het ORIfin-menu

Al geruime tijd zit er een storend element in het ORIfin-menu: sub-menu’s worden pas zichtbaar als je met de cursor
gaat staan op de plaats waar dat sub-menu zichtbaar zou moeten zijn. Het oplossen van de storing is niet iets waar wij
aan kunnen werken: “menu” is een standaard geheel dat door onze module-leverancier is ontwikkeld en wordt
onderhouden.

Omdat er nog steeds geen oplossing is voor het probleem, hebben wij de mogelijkheid geopend om te kunnen werken
met het standaard-menu van onze ontwikkelomgeving. Deze is wat minder fraai maar werkt wel altijd goed.

De keuze tussen het standaard menu en het geavanceerde menu is te maken door op te starten menu-keuze 5.6.3.5 -
“Instellen schermkleuren”, “Geavanceerde menu-stijl”. Is dit NIET aangekruist, dan zal ORIfin het standaard-menu
weergeven. Is het WEL aangekruist, dan moet u daaronder nog een keuze maken tussen de diverse menu-stijlen.

Na het uitvoeren van de update zal de standaard-keuze zijn: standaard menu-stijl.

Overigens kunt u het probleem ook eenvoudig oplossen door, als u ziet dat de sub-menu’s niet zichtbaar zijn, het menu
te beëindigen en dat nogmaals op te starten. De fout treedt namelijk alleen maar op de eerste keer dat u het ORIfin-
menu opstart vanaf het opstarten van de PC.

Wijzigingen programma’s die te maken hebben met update ORIfin

De programmatuur rond de verwerking van een ORIfin-update zijn aangepast. Redenen hiervoor waren enerzijds een
probleem dat zich voordeed bij één van onze klanten (update-bestanden werden niet alle weggehaald, waardoor de
update een tweede keer werd uitgevoerd) en anderzijds de aangepaste procedure voor het verwerken van update’s (zie
nieuwsbrief 24). Tevens is de lay-out aangepast en zijn de programma’s sneller geworden.

Overige wijzigingen

- MaFtrs - Onderhoud boekingen
- Diverse aanpassingen m.b.t. onthouden omschrijvingen.
- Berekening B.T.W. verbeterd.
- Button “Maak back-up” verwijderd.
- Checkbox “Storno” weggehaald.

- MaRtxt - Onderhoud relaties via tekstbestand
- In de tabel op het scherm is nu ook de naam van de rubriek zichtbaar.

- MaSusr - Beveiliging (onderhoud gebruikerstabel)
- Kopiëren rechten is alleen nog mogelijk bij actie “Wijzigen”, niet meer bij “Toevoegen”.

- McFinv - Vergelijk activa met grootboek
- Een nieuw programma dat de totalen van de activa kan vergelijken met die in het grootboek.

- PrFfac (aftakking MaFter) - Groepsgewijs muteren facturen
- De oude werking (herverdeling termijnen) is nu uitgebouwd naar een complete mogelijkheid om op grond van

een selectie groepsgewijs facturen te kunnen aanpassen.

- PrFxxv (aftakking PrFinv) - Overzicht investeringstukken
- Meerdere uitsplitsingen en totalen mogelijk.

- RdFavo - Inlezen orderregels / debiteurengegevens SOM
- Meer controles m.b.t. de opbouw van het invoerbestand.

- RdFboe - Verwerken bankafschrift-bestanden
- Inlezen MT-940 bestanden met IBAN mogelijk gemaakt.

- RdRcsv - Omzetten CSV-file naar tekstfile met relatie-mutaties
- Diverse verbeteringen

Tenslotte

Tijdens de ombouw van 9.5 naar 9.6 en 9.7 zijn en worden veel kleine aanpassingen en verbeteringen aangebracht in
alle programma’s. Mocht u foutjes of problemen tegenkomen, meldt het ons z.s.m. Dit geldt ook voor tekstfouten.
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