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Belangrijke wijzigingen versie 9.7

Alle programma’s met uitzondering van een deel van de zoekprogramma’s: facelift

De facelift die reeds vorig jaar in gang was gezet is nu verder doorgevoerd. Alleen een deel van de zoekprogramma’s
moet nog worden aangepast. Dit zal de komende winter gebeuren, zodat bij de volgende versie van ORIfin alle
programma’s de facelift hebben ondergaan.

Onderdeel van de facelift is dat bij het opstarten van een actie het onmogelijk wordt gemaakt om nog een andere knop
in te drukken, tot de betreffende actie is beëindigd.

Voor verdere details verwijzen we u naar de diverse nieuwsbrieven en de opsomming van belangrijke wijzigingen ven
ORIfin versie 9.7.

Alfabetische zoektabel relaties

De vorige versie van het programma “Zoek relatie” maakte nog gebruik van een speciale relatie-zoektabel, die telkens
opnieuw werd opgebouwd als er gegevens waren gewijzigd in de relatie-database. De nieuwe versie van dat
programma bouwt rechtstreeks een zoektabel op vanuit de relatie-database. De tabel is daardoor overbodig geworden.

De verwerking is hierdoor doorzichtiger geworden. Ook is het een voordeel dat er geen extra schakel zit tussen de
actuele database en de zoektabel.

In al onze test-omgevingen is deze nieuwe werkwijze sneller dan de oude. Het kan echter voorkomen dat er situaties
zijn waarbij het in het zoekprogramma nu iets langer duurt voordat de gehele tabel is opgebouwd.

Automatische back-ups en controle (de “waakhond”)

Naast het feit dat u al kon aangeven op welke dagen er automatische back-ups gemaakt moesten worden, kunt u nu
ook aangeven op welke dagen er automatisch een uitgebreide controle van de financiële database moet plaatsvinden.
Geeft u niets op, dan zal er toch eens een automatische controle plaatsvinden als de laatste controle 14 (of meer)
dagen geleden is uitgevoerd.

Ook worden nu meer gegevens weergegeven op het scherm m.b.t. de momenten waarop back-ups zijn gemaakt en
controles zijn uitgevoerd.

ATTENTIE!

Denk er verder aan dat de eventuele automatismen op een ander moment worden uitgevoerd dan tot nu toe. Het
moment was: bij het opstarten van een programma dat de financiële database aanpast. Het moment is nu: zodra de
eerste gebruiker op een dag ORIfin opstart. De automatische bewerkingen worden nu dus opgestart vanuit het menu,
met uitzondering van automatische back-ups die worden gemaakt bij het bereiken van een aantal boekingsregels.

Het controleprogramma voegt nu ook elke keer als het wordt uitgevoerd een regel toe aan een nieuw log-file in de SYS-
map. Daarin worden de doorlooptijden van de diverse bewerkingen vastgelegd.

Hieronder een print-screen van het deel van “Instellingen financiële administratie” dat betrekking heeft op de instellingen
voor automatische back-ups en controles.
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Verwerken bankafschrijft-bestanden

Toegevoegd zijn de formaten:
- ING - CSV - IBAN
- ING -  MT940 - IBAN
- SNS -  MT940 - IBAN
- Swedbank - CSV - BBAN/IBAN

Alle oude BBAN-formaten van de Nederlandse banken zijn komen te vervallen.

Verdere aanpassingen in dit programma:
- de procedure om gegevens in een regel te wijzigen is herschreven;
- er is een belangrijke facelift doorgevoerd;
- de wijze waarop voorwaarden worden opgeslagen is verbeterd;
- bij gestructureerde omschrijvingen (“structured MT940") worden de belangrijkste gegevens vooraan geplaatst.

Onderhoud boekingen

In de tabel met boekingsregels kunnen vanaf nu eventueel worden weergegeven: 
- de naam (en evt. woonplaats) van de debiteur / crediteur;
- de omschrijving van het grootboek;
- de omschrijving van kostenplaats en kostendrager.
Of deze gegevens wel of niet moeten worden weergegeven, kunt u aangeven via de button “Instellingen”. Deze instellin-
gen worden dus per gebruiker vastgelegd.

Bijhouden ORIfin log-files

De bewaartermijn voor gegevens in de log-files kan de beheerder vanaf nu vastleggen in de algemene set-up van
ORIfin. (Zie hieronder.) Het aantal maanden wat u op kunt geven is minimaal 18, maximaal 60. De standaard is 60. 

Het is niet langer mogelijk om de log-files te verkorten via het programma waarmee u inzage heeft in de log-files.

Overige wijzigingen

- MaFjaf - Jaarafsluiting
- Het was mogelijk om tijdens de verwerking het scherm aan te passen.

- PrFtrd / PrFtrg - Overzicht boekingen per dagboek / grootboek
- Veel kleine aanpassingen en verbeteringen.

- SoRsel - Sorteren verwijzingen naar relatie-database t.b.v. uitvoer
- Versnelling in inlezen relatiegegevens.

- ScFgrb - Zoeken grootboekrekeningen
- Standaard werd vaak abusievelijk alleen gezocht naar balans-rekeningen.

Tenslotte

Tijdens de ombouw van 9.6 naar 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 via e-mail. Dit geldt ook voor tekstfouten.
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