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Belangrijke wijzigingen versie 9.9

Algemeen

De lijst van wijzigingen is deze keer kort. Dat komt omdat we ons hebben geconcentreerd op enkele grote wijzigingen
en aanvullingen door heel ORIfin, zoals het uitgaan van voorbeelden bij inbrengen boekingen en de nieuwe zoek-
methode voor grootboeknummers.

Onderhoud boekingen: uitgaan van voorbeelden

Deze aanvulling wordt nader beschreven in nieuwsbrief nummer 30 en in beschrijving 4.10: “Inbrengen boekingen: het
werken met voorbeelden”.

Onderhoud boekingen: andere wijzigingen

Bij het wijzigen van een factuur werd de naam van de debiteur / crediteur onjuist gevuld, namelijk met de naam van de
relatie met het hoogste relatienummer. Ook kwam het voor dat de naam geheel ontbrak. (Dit had overigens geen
gevolgen voor het opslaan van de factuur.)

Algemeen: nieuwe snelle zoekmethode grootboeknummer

Ook deze aanvulling wordt nader beschreven in de laatste nieuwbrief. Om deze zoekmethode onder de aandacht te
brengen van de ORIfin-gebruikers komt het menu op met een melding over deze zoekmethode.

Zoeken relatie

Door de omzetting van het werken met een apart zoekbestand naar direct inlezen vanuit de database waren enkele
opties weggevallen. 

De statusbalk

De statusbalk is de onderste balk in elk onderdeel van ORIfin. Als het goed is, zult u niet zien dat hier iets is aangepast.
Want dan betekent voor ons dat een geheel andere aanpak van die statusbalk is geslaagd. De statusbalk is nu veel
flexibeler van opzet geworden en wordt slechts in één stuk programmatuur aangemaakt, ingedeeld en ingevuld.

Afdrukken algemeen

Het afdrukken “Vanaf - t/m pagina” ging niet goed.

Verloopstaat

Bij selectie vanaf periode 01 werd periode 00 (beginbalans) niet geteld.

Algemeen

Naast de bovenstaande aanvullingen en wijzigingen zijn er diverse kleine verbeteringen aangebracht.
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