
 

 

BNG Treasury / Nieuwsbrief 

Releasenotes BNG Treasury versie 2.0   

Op maandag 13 juli 2009 is een nieuwe versie van BNG Treasury in productie 

genomen. Naast de benodigde aanpassingen ten behoeve van de nieuwe huisstijl van 

BNG is ook de user-interface onderhanden genomen. Dit heeft geresulteerd in een 

substantiële verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. De belangrijkste algemene 

punten zijn: 

• Het maximum aantal te tonen regels per overzichtschern is tussen de 10 en de 50 

instelbaar [Gebruikersbeheer | Mijn voorkeuren].  

• Op ieder overzichtscherm is een knop "alle" toegevoegd, zodat alle getoonde 

regels met een simpele klik geselecteerd kunnen worden.      

• Eenmaal ingestelde filters van overzichtschermen blijven bewaard gedurende de 

inlogsessie.    

• Het overzicht bij de menu-optie Kasstromen [cashmanagement overzicht] wordt 

nu altijd direct op het scherm getoond. Herhaaldelijk klikken op Zoek is niet meer 
nodig.    

• U kunt nu maximaal 5 jaar in de toekomst uw valutair saldo inzien. Zowel bij het 

cashmanagement overzicht als bij de grafiek kan naast de perioden dag, week 
en maand ook gekozen worden voor de perioden kwartaal en jaar.  

• Duur maximale inlogtijd is vergroot, voordat automatisch wordt uitgelogd.  

• Er verschijnt een duidelijke melding als het maximaal aantal ingelogde gebruikers 

wordt overschreden.   

• In het belang van de performance is de verplichte koppeling van gebruikers aan 

rekeninggroepen losgelaten. Iedere gebruiker heeft hierdoor toegang tot alle 
vastgelegde informatie.  

Ter verbetering van de reconciliatie functionaliteit zijn de volgende wijzigingen 

aangebracht:  

• U kunt ervoor kiezen het inlezen van rekeningafschriften los te koppelen van het 

daadwerkelijk matchen met prognoses. Hierdoor kunt u ingelezen realisaties 

achteraf aan de juiste rubriek/prognose koppelen zonder dat het rekeningafschrift 
opnieuw moet worden ingelezen.  

• Gematchte realisaties zijn nu direct zichtbaar bij de betreffende prognose [knop 

Specificatie]. Ook wordt het openstaande prognosebedrag getoond. Dit was 

voorheen alleen bij het cashmanagement overzicht zichtbaar.  

• Bij handmatig reconcilieren is de zogenaamde (nul)prognose eenvoudiger te 

selecteren via de nieuwe knop Type Prognose.  



 

 

• De functie Doorschuiven bij het cashmanagement overzicht is verwijderd. 

Daarvoor in de plaats is een extra kolom Openstaand toegevoegd. Alle nog niet 

afgehandelde prognoses die zich voor de peildatum bevinden, worden in deze 

kolom getotaliseerd. U kunt vervolgens op de totaalbedragen in de kolom klikken 
om de details van de prognoses in te zien.   

• Via de nieuwe knoppen Doorschuiven en Afsluiten kunt u selecties van 

prognoses eenvoudig naar de toekomst doorschuiven, omdat u er nog rekening 

mee wenst te houden, dan wel afsluiten, zodat ze het valutair saldo niet meer 

kunnen beinvloeden.  

U kunt direct inloggen in BNG Treasury:  https://www.btp.bdsonline.nl/treasury of 

ga eerst naar Mijn BNG  
 

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren? Mail dan naar css@bng.nl. 

  


