
 

 

 

BNG Treasury / Releasenotes versie 2.3.3 

 
Op dinsdag 27 augustus 2013 is een nieuwe minor-versie (release 2.3.3) van BNG 
Treasury in productie genomen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. 
 
Koppelen van meerdere afschriftregels aan een prognose 
 
Niet voor alle afschriftregels kunnen reconciliatieregels bedacht worden. Deze 
afschriftregels dienen dan handmatig te worden gekoppeld aan een rubriek en een 
prognose. In deze nieuwe versie is in het scherm waarin de afschriftregels worden 
getoond een knop toegevoegd “Koppelen aan prognose”. Door meerdere 
afschriftregels te selecteren kunnen deze nu tegelijk aan een rubriek en prognose 
worden gekoppeld. 
 
Onthouden van paginaselectie 
 
In de vorige Treasury versie werd na iedere aanpassing terug gesprongen naar de 
eerste pagina van een overzicht dat uit meerdere pagina’s bestaat. In de huidige 
Treasury versie is hier een verbetering voor gedaan. In de onderstaande tabel staat 
bij iedere actie het resultaat op de pagina die Treasury toont. 
 
Acties      Uitkomst  
Toevoegen + Opslaan    Eerste pagina 
Toevoegen + Vorig scherm   Zelfde pagina 
Raadplegen + vorig scherm   Zelfde pagina 
Wijzigen + Opslaan     Eerste pagina 
Wijzigen + vorig scherm   Zelfde pagina 
Verwijderen     Eerste pagina 
  
Update Filtermechanismen 
 
Na aanpassingen in de algemene instellingen werd in de vorige Treasury versie het 
filter pas aangepast bij opnieuw inloggen in Treasury. In deze nieuwe versie is dat 
niet meer nodig en wordt het filter gelijk bijgewerkt. 
 
Specificatie renterisico (lening module) 
 
In het rapport “specificatie renterisico’s” werd in een specifiek geval niet de juiste 
totaaltelling getoond van het schuldrestant bij het opvragen van het rapport per jaar. 
Als er twee leningen bestonden met een onzekere rente en hetzelfde schuldrestant in 
een  jaar, dan wordt alleen de waarde van 1 lening getoond. Bij het opvragen van 
het rapport per maand speelden deze problemen niet. Dit probleem per jaar is 
verholpen en het rapport op maandbasis en jaarbasis geven nu dezelfde resultaten. 
 


