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ORIfin versie 8.4

Binnenkort ontvangt u weer een update van ons

met de nieuwste versie van ORIfin: versie 8.4. Heel

wat relaties zullen zien dat met deze nieuwe versie

enkele lang verwachte wensen in vervulling gaan.

Op dit moment zijn we de nieuwe versie aan het

testen terwijl ook de handleidingen op peil worden

gebracht. Achterin deze nieuwsbrief vindt u een lijst

met wijzigingen.

Factuur met omschrijving

Al bij de introductie van ORIfin werd dit gezien als

een punt dat verbetering behoefde. In het grootboek

wordt ook bij facturen een omschrijving

meegenomen, maar die is niet aanwezig in de sub-

administratie debiteuren / crediteuren. Daar komt

dus met ingang van versie 8.4 verandering in. 

In een apart aanhangsel gaan we in op deze

aanpassing. In dat aanhangsel wordt ook ingegaan

op enkele andere aanpassingen binnen debiteuren-

crediteuren.

Incasseren op basis van factuur

In ORIfin kunt u per relatie aangeven of facturen

automatisch geïncasseerd moeten worden of niet.

Bij het afgeven van een incasso wordt echter altijd

aangegeven welk soort facturen het betreft. Een

soort “blanco volmacht” per relatie is dus eigenlijk

niet juist.

Met ingang van versie 8.4 is daar verandering in

gekomen. Per factuur kunt u in vervolg aangeven of

deze geïncasseerd wordt of niet OF dat er alsnog

gekeken moet worden bij de relatiegegevens.

Oproepen facturen bij onderhoud boekingen

Er zijn drie belangrijke verbeteringen doorgevoerd

bij onderhoud boekingen. 1) Er kan (via een extra

knop) meer informatie worden opgevraagd van de

in de tabel genoemde facturen. 2) De openstaande

bedragen worden per termijn weergegeven i.p.v.

per factuur. 3) In het openstaande bedrag zijn nu

ook de betalingen verwerkt van voorgaande regels

van de actuele boeking.

Zoeken en instellen Ctrl-toetsen

Binnen ORIfin is het bij elk element eenvoudig

mogelijk om te zoeken. Zoeken kunt u starten door

middel van een pop-up menu (via de rechter

muisknop) of via een Ctrl-toets combinatie. 

Vanaf versie 8.4 zal, zodra de zoekfunctie wordt

aangeroepen, deze functie ook direct worden

geactiveerd. Dat wil zeggen dat direct na het

opstarten de zoekbalk onderin verschijnt. Via set-up

kunt u aangeven of de cursor daar ook direct naar

toe moet gaan OF dat de cursor naar de tabel moet

gaan. 

Als u binnen de set-up van ORIfin aangeeft dat de

cursor direct naar de zoekbalk moet gaan, is vanaf

nu het zoeken van een element mogelijk zonder dat

u de muis gebruikt via de volgende handelingen:

- Roep de zoekroutine aan door middel van een

Ctrl-toets.

- Geef een zoeksleutel in tot u het juiste element

gevonden heeft.

- Sluit de zoekfunctie met de Ctrl-toets die er voor

zorgt dat het gevonden element wordt doorge-

geven naar het aanroepende programma.

Binnen versie 8.4 is het mogelijk om zelf binnen

bepaalde grenzen te bepalen welke functie wordt

aangeroepen met welke Ctrl-toets. Het zoeken naar

een grootboeknummer van het grootboek “Bank-

kosten” zou daarom als volgt aangeroepen kunnen

worden vanaf de vraag “Grootboeknummer”:

<Ctrl>M bankk <Ctrl>M

U zult in de praktijk wel merken dat deze versnelde

en vereenvoudigde manier van zoeken een

aanwinst is.

Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven

zijn we nog aan het kijken of het mogelijk is om ook

de afwijkende zoekfunctie “Zoeken relaties”

dezelfde zoek-methode te laten volgen als de

overige zoekroutines. Zonder daarbij uiteraard de

extra’s weg te halen bij deze speciale zoekfunctie.
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Printer-keuze bij uitvoer naar scherm

In eerdere nieuwsbrieven hebben we melding

gemaakt van problemen die soms kunnen ontstaan

bij het sturen van print-uitvoer naar het scherm. De

oorzaak zit hem in het feit dat wij op dat punt

afhankelijk zijn van de printer-driver van de printer

die u op dat moment standaard heeft aangegeven.

Onder W indows-XP zijn er enkele printers waar bij

ons bekend is dat ze problemen geven, zoals de

Dell A940. Het probleem is bij ons bekend omdat

wij zelf beschikken over deze printer. W e waren dan

ook blij te constateren dat de problemen opgelost

waren in de nieuwe printerdriver die bestand is voor

W indows Vista.

Helaas echter zijn er veel meer printers die

problemen blijken te geven. Soms werken ze juist

onder W indows-XP wel goed, maar onder Vista

niet. Om nu voorgoed van dit probleem verlost te

zijn kunt u vanaf versie 8.4 aangeven dat u bij

uitvoer naar het scherm gebruik wilt maken van een

geheel andere printer.

Ons advies: kijk eerst of de printerdriver van uw

eigen printer goed werkt met ORIfin. Het voordeel

van deze manier van werken is dat uw uitvoer naar

scherm exact gelijk is (aantal regels per blad e.d.)

aan de uitvoer naar de printer zelf. W erkt die

printerdriver echter niet juist met ORIfin, kies dan

binnen set-up ORIfin voor een andere printer, bij

voorkeur een Microsoft standaard-printer die vrijwel

altijd automatisch mee wordt geïnstalleerd met

W indows. (W indows XP en Vista: Microsoft XPS

Document W riter.)

Vergeet niet in de eigenschappen van de scherm-

printerdriver aan te geven dat het printen pas mag

starten nadat de laatste pagina is verzonden!

Waarom al deze aanpassingen?

W ij proberen ORIfin zoveel mogelijk aan te passen

aan de wensen van diverse gebruikers. W at we

echter niet uit het oog verliezen is het feit dat er ook

diverse gebruikers zijn die gewoon tevreden zijn

met de huidige versie van ORIfin en eigenlijk

helemaal geen veranderingen willen.

Vrijwel alle aanpassingen binnen ORIfin zijn

ingegeven door wensen van gebruikers. Maar in de

meeste gevallen is het dus eenvoudig mogelijk om

via de algemene set-up of via de gerichte set-up die

binnen enkele programma’s aanwezig is geen

gebruik te maken van een nieuwe optie.

Bijvoorbeeld: in programma “Onderhoud boekingen”

is het vanaf nu mogelijk om de factuur-omschrijving

aan te passen. Voor gebruikers die daar helemaal

geen behoefte aan hebben is er in de set-up de

mogelijkheid om aan te geven dat u die vraag

gewoon over wilt slaan.

“Hoe moet ik mijn wensen doorgeven?”

Zodra een “wens” van een gebruiker bij ons terecht

komt, zullen wij met deze gebruiker communiceren

over het feit of die wens haalbaar is of niet.

Dit communiceren doen wij bij voorkeur via uw

ORIfin-beheerder. Daarbij willen we de beheerder

niet zien als “sluis” om wensen tegen te houden,

maar meer omdat het voor ons gewoon veel

eenvoudiger is contact te hebben met één persoon

binnen uw organisatie. 

Dus heeft u een wens, laat het ons weten.
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