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Alweer een nieuwsbrief?

W ij sturen niet zo vaak een nieuwbrief, dus het valt

wel op als u er dan twee zo snel achter elkaar

ontvangt.

In deze nieuwsbrief willen we u even bijpraten over

de zaken die na het verzenden van de update met

ORIfin versie 8.2 aan de orde zijn gekomen.

Binnenkort: tussentijdse update’s via internet?

W e zijn momenteel de mogelijkheden aan het

onderzoeken om tussentijdse update’s van ORIfin

(zoals die nu worden aangekondigd via e-mail) via

internet te laten lopen. Er zitten nogal wat haken en

ogen aan, vandaar dat wij dit goed gaan

voorbereiden en dan uitgebreid gaan testen.

Voor zover hiervoor aanpassingen op de sites

noodzakelijk zijn, zullen ze het eerst op orifin.nl te

zien zijn. Denk er echter aan dat we voorlopig nog

in de testfase zitten.

Vragen naar aanleiding van ORIfin versie 8.2

- Waar zijn alle knoppen gebleven voor het zoeken

en muteren van tabellen en dergelijke?

De knoppen zijn verdwenen en zijn vervangen door

functies onder de rechter muisknop, ook wel pop-up

functies genoemd. W e hadden de volgende

redenen voor deze verandering:

- door de vele knoppen werden de schermen

rommelig;

- programma-technisch zaten er de nodige haken

en ogen aan de afwikkeling van de functies;

- doordat voor elke extra functie een knop nodig

was, waren we beperkt in de mogelijkheden.

- Maar hoe weet ik nu wanneer er extra functies aan

te roepen zijn via de rechter muisknop?

In de set-up van ORIfin kan worden aangegeven

dat u een zichtbaar signaal krijgt zodra u in een

antwoordvak terecht komt met extra functies onder

de rechter muisknop.

- Wat houdt de term “veilige kleuren” precies in?

In een stand-alone situatie met een goede beeld-

schermkaart en een goed beeldscherm heeft u de

beschikking over enorm veel kleuren. In die situatie

hoeft u zich niet druk te maken over de term “veilige

kleuren”.

Het wordt echter anders als er ergens een schakel

is die het meest uitgebreide kleurenpallet niet aan

kan. Dit is bijvoorbeeld het geval met een oudere

versie van W indows Terminal Server. In zo’n geval

kunt u het beste “veilige kleuren” inschakelen.

ORIfin zorgt er dan voor dat in alle gevallen een

kleur wordt vastgelegd die voorkomt in het minder

uitgebreide kleurenpallet.

Is het niet direct nodig, dan adviseren wij u om die

optie niet in te schakelen.

Over dit onderwerp kon u trouwens ook al lezen in

onze vorige nieuwebrief. Ook staat er één en ander

in de beschrijving “101 - ORIfin in grote lijnen”.

- Onderaan het menu staat dat ik daar dubbel moet

klikken voor de beschrijvingen van ORIfin. Als ik dat

doe gebeurt er echter niets.

Helaas zijn er met betrekking tot de beschrijvingen

een aantal zaken misgelopen bij het versturen van

de laatste update. Deze zaten niet bij de update,

wat wel de bedoeling was. Bovendien werkte een

optie in het menu dusdanig, dat de beschrijvingen

vaak niet op te roepen waren.

Inmiddels heeft uw beheerder de laatste beschrij-

vingen van onze sites kunnen halen en sinds 13

november staat ook de aangepaste versie van het

menu klaar op de sites. Is alles bijgewerkt, dan kan

uw beheerder in de set-up aangeven waar de

beschrijvingen vandaan gehaald moeten worden,

zowel in PDF- als in HTML-formaat. Ze kunnen

namelijk zowel van de site gehaald worden als van

de eigen BAS-map in ORIfin. De versie van het

menu die dit alles foutloos moet kunnen doen, is

versie 3.13 van 12 november.
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Nieuws over “Investeringen / afschrijvingen”

Eind november hebben we bij enkele klanten een

instructie verzorgd op het gebied van “Investeringen

/ afschrijvingen”. Dit onderdeel noemden wij voor-

heen trouwens de inventarisadministratie, maar

aangezien die term niet geheel de lading dekte, is

de naam aangepast naar “Investeringen / afschrij-

vingen”.

Aangezien begin november een nieuwe versie van

dit onderdeel was opgeleverd, was het niet meer

dan logisch om deze versie alvast bij deze klanten

neer te zetten.

Het onderdeel is grondig aangepast. De belang-

rijkste aanpassingen zijn:

- De lijst-uitvoer is uitgebreid met de mogelijkheid

om een CSV-file weg te schrijven waarin alle

gegevens staan van de investeringstukken.

- Vanuit een investering kan nu een desinvestering

worden gegenereerd. Door gebruik te maken van

deze optie kunt u zichzelf veel werk besparen bij

eventuele desinvesteringen. Voor de onderwijs-

relaties: de desinvesteringen worden dusdanig ge-

genereerd (inclusief boekingen) dat de juiste cijfers

voor het ministerie eenvoudig zijn op te leveren.

Weer een update

Vanwege de vele wijzigingen de laatste weken kunt

u binnenkort weer een update op CD verwachten.

Het ORIfin-logo en lettertype Glowworm

U had het al op onze site kunnen zien, u ziet het nu

ook aan de nieuwsbrief: wij stappen langzamerhand

af van het lettertype Glowworm, met uitzondering

van ons ORIfin-logo.

De reden is dat Glowworm een moeilijk lettertype is

waar de nodige haken en ogen aan vast zitten.

Daar komt nu nog eens bij dat het lettertype niet op

een eenvoudige wijze is te installeren op PC’s

uitgerust met W indows Vista en W indows Server

2008.

Op de site staan inmiddels nieuwe versies van de

set-up van ORIfin, het ORIfin-menu en het ORIfin-

start programma. Met de nieuwe versie van het set-

up programma kunt u een alternatief lettertype

kiezen voor het logo.

Als alternatief zou u kunnen kiezen: Arial Black.

Probeer een lettertype te kiezen dat enigszins vet is

en dat ongeveer dezelfde breedte en hoogte heeft

als Glowworm of Arial Black. Een leuk alternatief is

bijvoorbeeld lettertype Lynx, dat van veel sites gratis

is te downloaden.

Verspreiding nieuwsbrief

W e sturen altijd maar één exemplaar van de

nieuwsbrief naar elke relatie. Het is de bedoeling

dat de beheerder deze nieuwsbrief verspreid onder

de diverse ORIfin-gebruikers binnen de organisatie.
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