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Belangrijke wijzigingen versie 9.8

Zie versie 9.7: nu werkelijk alle programma’s: facelift

Bij de vorige update gaven we aan dat nog niet alle programma’s een facelift hadden ondergaan. Dat is inmiddels wel
het geval.

Controle op IBAN nu internationaal

Overal waar in ORIfin werd gecontroleerd op een IBAN, werd gecontroleerd op een Nederlands nummer. Dat is nu
veranderd in een controle op internationaal nummer. Dat geldt dus voor de IBAN in alle landen waar deze in gebruik is.
Voor enkele landen wordt allereerst gecontroleerd op lengte: Nederland, Duitsland en Zweden. In feite is dit overbodig,
omdat een onjuiste lengte zal resulteren in een onjuist resultaat bij de nummer-controle.

De controle is uitvoerig getest op nummers uit de bovengenoemde drie landen. Mocht u nummers tegen komen uit
andere landen die naar uw mening onterecht worden afgekeurd, dan gelieve u dit z.s.m. aan ons te melden.

Verwerken bankafschrijft-bestanden

Toegevoegd is het formaat:
- Swedbank - XLS - BBAN

Verder is de verwerking verbeterd van formaat:
- ING - CSV- IBAN

Onderhoud boekingen

Zoals reeds aangegeven in de laatste nieuwsbrief kan binnenkort worden uitgegaan van een voorbeeld. Een reeds
bestaande boeking wordt dan ingelezen om als voorbeeld te dienen voor een nieuw in te brengen boeking. Dit kan met
name handig zijn voor inkomende en uitgaande nota’s. 

Binnenkort kunt u al een beschrijving verwachten van deze inbouw. Zoals het er nu naar uit ziet, kunt u de eerste versie
van deze uitbreiding nog dit jaar tegemoet zien.

Verdere aanpassingen in dit programma:

- Bij intikken onjuiste periode wordt deze (na melding) vervangen door de oude inhoud.

- Bij zowel de vraag “Grootboek” als “Relatienr” is een toelichting toegevoegd m.b.t. het werken met favorieten.

- Bij inzage was het niet meer mogelijk om de regels te bekijken die buiten het kader vielen.

- Periode en boekingsdatum kunnen eventueel tijdens het inbrengen van een boeking worden aangepast.

NIEUW: omzetten XLS-bestand naar CSV-bestand

Sommige externe programma’s kennen de mogelijkheid om een XLS-bestand uit te voeren, terwijl de simpele uitvoer
naar een CSV-bestand ontbreekt. Dit nieuwe programma geeft de mogelijkheid om een XLS-bestand om te zetten naar
een CSV-bestand.

Er zijn plannen om ook de omgekeerde bewerking mogelijk te maken, maar uitvoering daarvan is nog niet zeker. 

Onderhoud investeringen

Binnen dit programma is het ook mogelijk om investeringen in te lezen via een CSV-bestand. Vanwege een praktijk-
situatie is deze mogelijkheid in diverse opzichten sterk verbeterd.
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Rubrieken t.b.v. zoeken relaties

Vanaf nu worden er standaard rubrieken gekozen als deze ontbreken (bijvoorbeeld bij een nieuwe administratie). Dit zijn
na de standaardrubrieken “Relatienummer” en “Relatiesoort(en)”:

200 - Volledige naam;
205 - Postadres;
136 - Postcode postadres;
207 - Plaats postadres;
208 - Telefoon;
219 - Contactpersoon;
230 - E-mail adres;
361 - IBAN - 1;
351 - BIC / Swiftnr - 1.

Overzichten boekingen, proef- / saldibalans, v&w-rekening: mogelijkheid wijzigen periodes via pijltjestoetsen

Via pijltjestoetsen is het nu mogelijk om door de tabellen met periodes heen te lopen, waarbij voortdurend gecontroleerd
wordt of de inhoud bij “Vanaf” en “T/m” wel in overeenstemming is met elkaar. Er zijn pijltjes voor het verhogen /
verlagen van een periode en voor het verhogen / verlagen van een boekjaar.

Overige wijzigingen

O_MaSset - Algemene instellingen beheerder / gebruiker
- Er zijn mogelijkheden toegevoegd om de diverse stijlen te gebruiken die behoren bij Windows 10 en bij Microsoft
Office 2016.

O_MaRsys - Systeemfuncties relaties:
- Soms werd onterecht aangegeven dat geen enkele optie was aangekruist.

O_MaSusr - Onderhoud gebruikerstabel
- Bij de matrix met gebruikers / opties werkten de scrollbars niet meer.

OPMERKING over menukeuze 5.6.1: “Algemene instellingen beheerder”

Het kan zijn dat dit programma niet kan worden opgestart vanuit het menu. Wilt u (als beheerder) dit programma
opstarten, dan kunt u dit doen door het programma rechtreeks aan te roepen vanuit de PROG-map van ORIfin. De
naam van het programma is “OR_SETUP”. Mocht het programma daarna vragen om de map waar de TXT-files te
vinden zijn, dan kunt u hier de DATA-map opgeven van ORIfin.
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