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Belangrijk

Easy Brothers Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zijn ontstaan door het 
gebruik van de software (aan computer, randapparaat of anderszins). 

Door installatie en ingebruikneming van de software gaat de gebruiker akkoord met de 
licentievoorwaarden.
Wordt door de uitgever of diens gemachtigden een illegale kopie aangetroffen elders dan bij de 
geregistreerde gebruiker, dan zal een boete worden opgelegd van tienduizend euro per keer.
  

De software is niet beveiligd tegen kopiëren. Wel is een beveiliging aangebracht ten aanzien van de 
ingebrachte naam van de gebruiker, welke na het opstarten op het scherm wordt getoond. Indien de 
registratiegegevens op onbevoegde wijze worden gewijzigd, zal het programma niet meer starten.

© 1991-2010, Easy Brothers Software
Deze handleiding en het bijbehorend programma, worden onder licentie verkocht en mogen alleen 
worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de licentievoorwaarden.
Tenzij toegestaan op grond van de licentie, mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opname of op enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Brothers Software

Licentie-overeenkomst
Easy Brothers Software

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER:
Dit is een overeenkomst tussen u en Easy Brothers Software.
Door de 'software' te installeren en/of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen van 
deze overeenkomst.
Indien u niet instemt met de voorwaarden en bepalingen, dient u de media samen met de rest van het 
pakket te retourneren aan Eays Brothers Software.

Deze licentie-overeenkomst maakt deel uit van een software-pakket van Easy Brothers Software. De 
term 'Software' omvat tevens alle verbeterde en gewijzigde versies, updates, aanvullingen en kopieën 
van de Software waarop u door Easy Brothers Software een licentie wordt verleend. De Software in dit 
pakket of enig andere kopie die u in navolging van deze Overeenkomst gemachtigd bent te maken 
blijven eigendom van Easy Brothers Software. 

Easy Brothers Software verleent u hierbij een niet-exclusieve licentie om de software en de 
documentatie te gebruiken, op voorwaarde dat u instemt met het volgende:

1. Gebruik van de Software.
Er is sprake van een gebruikerslicentie. Dit houdt in dat u de Software op meerdere computers mag 
installeren, mits die computers uw eigendom zijn en er op enig moment slechts één programma actief is. 
Wordt de software op meerdere systemen geïnstalleerd, dan bent u er als gebruiker verantwoordelijk 
voor dat er slechts op één computer mee gewerkt wordt. U mag één kopie van de Software maken voor 
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backup-doeleinden, met dien verstande dat uw backup-kopie niet op een computer wordt geïnstalleerd 
of gebruikt.

2. Auteursrecht. 
De Software is intellectueel eigendom van Easy Brothers Software. en is beschermd onder andere op 
grond van de Nederlandse Auteurswet. De structuur, organisatie en code van de Software behoren tot 
het kapitaal van Easy Brothers Software. U dient de Software op dezelfde manier te behandelen als enig 
ander materiaal waarop auteursrecht rust, zoals een boek.
Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, behalve voor zover bepaald onder artikel 1 'Gebruik 
van de Software'.
U zult de Software niet veranderen, aanpassen, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen, 
decompileren, disassembleren of op enige andere wijze trachten de broncode van de Software te 
ontdekken, of de functionaliteit van de Software te vergroten.

3. Overdracht. 
Het is u niet toegestaan de Software of de documentatie te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of 
vergunning voor gebruik te verlenen aan derden.
U bent daarentegen wel bevoegd al uw rechten op het gebruik van de Software en de Documentatie aan 
een derde (rechts-)persoon over te dragen, op voorwaarde
(1) dat u daarbij ook overgaat tot overdracht van deze Overeenkomst, de software, inclusief alle kopieën, 
updates, eerdere versies aan de (rechts-) persoon in kwestie,
(2) dat u geen kopieën achterhoudt, met inbegrip van kopieën die op een computer zijn opgeslagen en
(3) dat de ontvangende partij akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

4. Garanties en aansprakelijkheid
Easy Brothers Software. kan en geeft geen garanties met betrekking tot de prestaties en resultaten die u 
door het gebruik van de software kunt bereiken.
Easy Brothers software. is in geen geval aansprakelijk voor directe en indirecte schade, gevolgschade of 
enige vorm van incidentele of bijzondere schade, en evenmin voor vorderingen van derden.

De voorafgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van schade veroorzaakt door 
opzet of grove schuld van Easy Brothers Software. of in geval van produktenaansprakelijkheid, en doen 
geen afbreuk aan rechten die een consument als partij bij deze Overeenkomst kan ontlenen aan 
eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend recht.

5. Toepasselijk recht en algemene bepalingen. 
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van de Nederlandse 
rechtsregels ten aanzien van rechtsconflicten.

Indien enig deel van deze overeenkomst nietig of niet uitvoerbaar mocht blijken, laat dit de geldigheid 
van de overige bepalingen van de overeenkomst onverlet, deze overige bepalingen zullen als voorheen 
geldig en uitvoerbaar blijven.

Dit is de gehele Overeenkomst tussen Easy Brothers Software en u, aangaande de Software en de 
Documentatie. Deze Overeenkomst vervangt alle vorige representaties, discussies, garanties, licentie-
overeenkomsten met eindgebruikers, communicaties of reclame met betrekking tot de Software en de 
Documentatie.

Indien u vragen heeft over deze overeenkomst of indien u informatie van Easy Brothers Software. wilt 
aanvragen, kunt u gebruik maken van de bijgesloten adresinformatie om contact op te nemen.
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Belangrijk

1. Gebruik van VIG
VIG is altijd bedoeld geweest voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, dus artsen, 
therapeuten, apothekers, drogisten, etc. Dit betekent dat de meeste teksten in het vademecum bedoeld 
zijn voor de ogen van de professionele gebruiker en NIET voor die van de consument. Sinds 2001 wordt 
door de Keuringsdienst van Waren (op aandringen van de Inspectie) streng gecontroleerd op de inhoud 
van teksten van met name fytotherapeutica en voedingssupplementen welke terecht komen bij 
consumenten. Hier behoren vooral geen medische claims in te staan. Vanaf de juni 2001 versie van VIG 
zal bij het afdrukken van een tekst uit het vademecum een waarschuwing in beeld komen als er sprake 
is van een 'tekst voor de beroepsbeoefenaar'.
Wij verzoeken eenieder om hier zorgvuldig mee om te gaan daar anders een situatie kan ontstaan 
waarin er regelgeving komt waarbij het niet meer mogelijk is om gerichte informatie te verstrekken over 
de mogelijkheden van een product.
Tevens zullen alle teksten standaard voorzien worden van 2 extra regels tekst aan het einde:
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverleners.
Raadpleeg een deskundige bij twijfel over het gebruik van dit middel in combinatie met andere middelen.

2. Licentieduur van VIG
Vanwege met name de acties in 2002 waarbij firma's de aanschafkosten voor rekening nemen als de 
gebruiker inschrijft op een standaardabonnement, kan met VIG standaard gewerkt worden tot de 14de 
van de maand volgend op het verschijnen van een nieuwe versie. Dus de licentie van de april cd is 
geldig tot 14 september, die van augustus tot 14 januari, etc. Dit betekent dus dat de licentie in principe 
steeds 5 maanden geldig is.
Gebruikers die zelf de aanschafkosten betaald hebben, hebben natuurlijk recht op een blijvend geldige 
licentie. Een controle hiervoor is ingebouwd in VIG. Heeft u dus VIG zelf gekocht en besluit u om een of 
andere reden het abonnement stop te zetten, dan kunt u toch blijven werken met het programma.
Een apart verhaal is de optionele module 'Modern Medisch Woordenboek'. Toegang tot deze module is 
ALTIJD gekoppeld aan een geldig abonnement. Zegt u het abonnement op, dan zal toegang tot deze 
module na verloop van tijd ontzegd worden.
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Disclaimers

1. De in VIG opgenomen gegevens zijn verkregen middels vrije nieuwsgaring en bevatten derhalve 
geen enkele aanprijzing of aansporing tot het gebruik van enig product. Voor de opname van 
producten in dit programma is door de leveranciers of fabrikanten op geen enkele wijze een 
vergoeding ontvangen, terwijl bij de indeling van de producten geen voorkeur voor een of meerdere 
producten is aangegeven, zodat de vermelding ervan geheel willekeurig is.

2. Easy Brothers Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die zijn ontstaan door het 
gebruik van VIG (aan computer, randapparaat of anderszins).

3. Voorts wijst Easy Brothers Software elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van het gebruik van de 
informatie welke in VIG wordt aangeboden (met name in de onderdelen van het vademecum, het 
modern medisch woordenboek en de materia medica / generaliteitenoverzicht). Easy Brothers 
Software neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangeboden gegevens, terwijl 
Easy Brothers Software op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld ten aanzien van het 
al dan niet mogen publiceren ervan onder de huidige en toekomstige regelgeving.

4. VIG vademecum, inclusief de zich daarin bevindende onderdelen, is expliciet bedoeld voor de 
beroepsbeoefenaar. Onder beroepsbeoefenaars verstaan we personen en instituten die vanuit hun 
beroep werkzaam zijn op het terrein van de alternatieve en/of additieve gezondheidszorg; met name 
dus bijvoorbeeld artsen, diëtisten, therapeuten, apothekers en drogisten. De gegevens uit het VIG 
Vademecum of onderdelen daarvan mogen - ongeacht op welke wijze - niet toegankelijk gemaakt 
worden voor gebruik door particulieren.
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Gedragscode ten behoeve van VIG-Vademecum
Concept

Begripsbepalingen

A VIG-Vademecum - een van de programma's uit het pakket VIG.
Kern van dit onderdeel is het naslagwerk met productinformatie en achtergrondinformatie van de 
firma's welke opgenomen zijn in VIG-Vademecum.

B VIG - software pakket ontwikkeld en uitgegeven door Easy Brothers Software; louter en alleen 
bestemd voor de beroepsbeoefenaar in de reguliere, additieve en alternatieve gezondheidszorg.

C VIG-Firma - een firma waarvan informatie is opgenomen in VIG-Vademecum

D VIG-Gebruiker - een beroepsbeoefenaar op het terrein van de reguliere, additieve of alternatieve 
gezondheidszorg die gebruik maakt van VIG-Vademecum.

E Particulieren - Personen welke geen deel uitmaken van de groep VIG-Firma's of (potentiële) VIG-
Gebruikers. Het gaat hier dus om de consumenten of cliënten van behandelaars.

F Gezondheidsproducten
Aangezien een groot deel van de informatie in VIG-Vademecum betrekking heeft op zogenaamde 
gezondheidsproducten, zal hier de definitie ervan gegeven worden volgens de KAG:
Gezondheidsproducten zijn producten in een farmaceutische vorm en met een farmaceutisch 
uiterlijk of waarvoor een aan gezondheid gerelateerde primaire functie wordt geclaimd, zonder dat 
ze daardoor een geneesmiddel worden. Gezondheidsproducten zijn niet bestemd te worden 
gebruikt als geneesmiddel en vallen in principe onder de warenwet.

Nadere uitwerking van een aantal van deze begrippen:

A VIG-Vademecum.
1 De informatie in VIG-Vademecum is onder te verdelen in:

a. Productinformatie (productbeschrijving)
Kern van deze informatie is de samenstelling en het gebruik, eventueel aangevuld met 
toepassingen, contra-indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen e.d. (indien van toepassing);
b. Achtergrondinformatie en/of toelichtingen. Het kan hierbij gaan om:
- Informatie die tot doel heeft de eigenschappen en werking van een product duidelijk te maken. 
Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit een gedetailleerde wetenschappelijke beschrijving van 
de werking en eigenschappen van een product en/of de ingrediënten die in het betreffende product 
aanwezig zijn;
- Wetenschappelijke onderbouwing van een eigenschap of werking van een product of inhoudsstof;
- Algemene informatie over ingrediënten, gezondheid, etc.;
c. Artikelinformatie (artikelnummers, inhoud, prijs, etc.)
Middels zoekopties of het openen van een gedeelte van het vademecum komt de gebruiker bij de 
weergave van de productinformatie. Vanuit deze informatie kunnen eventuele toelichtingen en 
artikelinformatie bekeken worden.

2 Vanwege de verschillende soorten therapieën welke de VIG-Gebruikers hanteren, omvat het 
naslagwerk ook diverse soorten producten. Uitgangspunt is dat de informatie van belang is voor de 
beroepsbeoefenaar op het vlak van de homeopathie, fytotherapie, ayurveda, bloesemtherapie, 
aromatherapie, orthomoleculaire therapie, e.d.

B VIG.
Naast VIG-Vademecum bevat VIG ook andere programma's welke voor de beroepsbeoefenaar van 
belang kunnen zijn, zoals:
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1 VIGPrys - prijslijsten van de meeste firma's welke opgenomen zijn in VIG-Vademecum, 
gecombineerd met opties om de producten direct bij de betreffende firma te bestellen;

2 VIGAdmin - programma voor cliëntenadministratie, optioneel uit te breiden met opties voor 
financiële administratie;

3 VIGEigen - programma voor de opslag van 'eigen' informatie van de VIG-Gebruiker;
4 VIGExtra - programma met diverse onderhoudsopties.

C VIG-Firma.
Elke firma met relevante informatie voor de gebruikers van VIG kan worden opgenomen in VIG-
Vademecum. In eerste instantie worden de firma's waarvan informatie is of wordt opgenomen 
benaderd door VIG-Gebruikers die graag zouden zien dat informatie wordt opgenomen in het 
naslagwerk. Het is vervolgens aan de firma om al dan niet contact op te nemen met Easy Brothers 
voor opname van informatie over hun producten. Na toetsing of de producten van de betreffende 
firma passen binnen het terrein van het naslagwerk in VIG-vademecum wordt de informatie wel of 
niet opgenomen.

D VIG-Gebruiker. De groep beroepsbeoefenaren omvat:
1 De beroepsbeoefenaren. Hier worden 2 soorten onderscheiden:

a) Degenen die werkzaam zijn binnen de reguliere, additieve en alternatieve gezondheidszorg. 
Bijvoorbeeld artsen, apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, paramedici 
(fysiotherapeuten, diëtisten, therapeuten etc. ) en tandartsen.
b) Degenen die beroepsmatig werkzaam zijn in de detailhandel en die daarbij direct betrokken 
zijn bij de aflevering van gezondheidsproducten en het geven van adviezen. Voorwaarde is 
natuurlijk dat de betreffenden een passende opleiding hebben genoten.

2 Studenten bezig met een beroepsopleiding in de reguliere, additieve of alternatieve 
gezondheidszorg.

3 Personen die zich bezighouden met dienstverlenende functies en die VIG louter en alleen voor 
demonstratieve doeleinden gebruiken. Natuurlijk dienen deze demonstraties dan bedoeld te zijn 
voor een van de andere hier genoemde groepen beroepsbeoefenaars.

4 Personen die zich bezighouden met research en die VIG-Vademecum louter en alleen 
gebruiken als naslagwerk in dienst van genoemde research (bijvoorbeeld marketeers, 
journalisten, onderzoekers).

F Gezondheidsproducten
Voorbeelden van gezondheidsproducten zijn vitaminepreparaten, kruidenpreparaten en andere 
voedingssupplementen, alsmede spierwrijfmiddelen en andere uitwendig toe te passen preparaten 
waarbij meer sprake is van een gezondheidsgerelateerde dan van een cosmetische functie (het 
verzorgen of verfraaien), en die niet als geneesmiddel staan geregistreerd.

Selectie-mogelijkheden in VIG-Vademecum:

A Bij levering van VIG bevat VIG-Vademecum alle informatie welke door Easy Brothers Software is 
opgenomen in het vademecum. Na installatie beschikt de VIG-Gebruiker over een aantal 
mogelijkheden om het geleverde vademecum naar eigen inzicht op maat te maken:
1 De VIG-Gebruiker kan met behulp van het programma VIGExtra bepaalde onderdelen uit het 

vademecum verwijderen;
2 De VIG-Gebruiker kan via een selectie-menu aangeven dat hij/zij alleen producten van 

bepaalde firma's wil tegenkomen bij de zoekresultaten en dat deze producten in een specifieke 
volgorde van firma's getoond dienen te worden;

3 De VIG-Gebruiker kan via een selectie-menu aangeven dat hij/zij alleen bepaalde soorten 
producten wil tegenkomen bij de zoekresulaten (bijvoorbeeld alleen geregistreerde 
homeopathica).

B De zoekresulaten zijn het gevolg van een actie waartoe de VIG-Gebruiker opdracht geeft:
1 Keuze van een item in de klachtenindex;
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VIG-Vademecum bevat een uitgebreide klachtenindex met koppelingen naar de 
productinformatie en eventuele achtergrondinformatie. De VIG-Gebruiker kan de enorme 
hoeveelheid informatie in het naslagwerk in één klap terugbrengen tot een overzichtelijk aantal 
door een item te kiezen in de klachtenindex. De koppeling vindt plaats op basis van de 
aangeleverde informatie (toepassingen van een product of een apart lijstje met de koppelingen).

2 Zoeken naar een (gedeelte van de) naam van een product;
3 Willekeurig zoeken in de opgenomen teksten van het vademecum.

De VIG-Gebruiker kan in plaats van de klachtenindex ook gebruik maken van het zoeken naar 
begrippen die in de teksten voorkomen. Op deze manier kan de VIG-Gebruiker ook zoeken 
naar ingrediënten of bepaalde toepassingen. Dit willekeurig zoeken kan ook plaatsvinden nadat 
al een eerste selectie van producten door de VIG-gebruiker gemaakt is.

Gedragscode voor Easy Brothers Software:

1 Easy Brothers Software is verantwoordelijk voor de uiteindelijke presentatie van de informatie in het 
naslagwerk.

2 VIG-Vademecum is bedoeld als onafhankelijk naslagwerk voor de beroepsbeoefenaar. Dit betekent 
dat Easy Brothers Software in principe geen censuur toepast op de informatie. Wel zal Easy 
Brothers Software de aangeleverde informatie toetsen aan de 'Gedragscode voor VIG-Firma'.

3 VIG-Vademecum staat open voor elke firma die producten levert welke passen binnen het 
naslagwerk, mits de firma de 'Gedragscode voor de VIG-Firma' onderschrijft.

4 De opname van informatie is een dienst van Easy Brothers Software aan de VIG-Gebruiker om 
deze een zo uitgebreid mogelijk naslagwerk ter beschikking te stellen. De VIG-Gebruikers betalen 
voor deze dienst, niet de VIG-Firma's. Op deze manier is er geen enkele commerciële binding 
tussen Easy Brothers Software en de VIG-Firma en daarmee is dit een extra waarborg voor 
onafhankelijkheid.

5 De VIG-Gebruiker heeft behoefte aan relevante en ter zake doende informatie op basis waarvan 
hij/zij kan beoordelen of een bepaald product in een bepaalde situatie wel of niet inzetbaar is. Op 
basis van dit criterium is het mogelijk dat aangeleverde informatie door Easy Brothers Software 
wordt 'opgeschoond'.

6 Het overzicht van VIG-Firma's in het vademecum is alfabetisch. In incidentele gevallen is in dit 
overzicht niet de officiële firma-naam opgenomen, maar een merknaam. Uitgangspunt bij deze 
uitzonderingen is dat de betreffende merknaam juist in de normale omgang wordt gebruikt om de 
betreffende firma aan te duiden.

7 Op diverse manieren wordt de VIG-Gebruiker erop gewezen dat het gebruik van VIG-Vademecum 
is voorbehouden aan de beroepsbeoefenaar. Deze beperking geldt ook ten aanzien van de 
opgenomen informatie, die niet mag worden verstrekt aan een particulier, tenzij de betreffende tekst 
juist voor deze particulier bestemd is. Gaat het hierbij om productinformatie voor de particulier, dan 
dient de tekst te voldoen aan de KAG-leidraad.

8 De VIG-Firma dient bij het ter beschikking stellen van informatie (productinformatie en/of 
achtergrondinformatie) voor opname in het naslagwerk duidelijk aan te geven of bepaalde teksten 
bedoeld zijn voor particulieren. Is dit niet duidelijk, dan wordt de tekst gemarkeerd als zijnde 
bestemd voor de beroepsbeoefenaar.

9 Indien een product is opgenomen in een bepaald register (bv het RVH nummer bij homeopathica), 
dan is het gewenst om het betreffend register samen met het kenmerk (nummer) op te nemen in de 
informatie. Door deze handelwijze kan binnen het naslagwerk het product dan duidelijk gemarkeerd 
worden als 'geregistreerd product'.

10 VIG-Vademecum kent geen strikte opbouw van productinformatie en/of achtergrondinformatie. 
Productinformatie zal veelal de volgende onderdelen bevatten: samenstelling, gebruik (dosering), 
eventuele bijwerkingen, contra-indicaties en/of waarschuwingen. Daarnaast kan de 
productinformatie en/of achtergrondinformatie ook de invloed en werking van actieve ingrediënten 
bevatten en/of de invloed daarvan op bepaalde processen in het lichaam. Tenslotte zijn ook 
verwijzingen naar ziektes en ziekteverschijnselen mogelijk. Al deze informatie is van belang voor de 
VIG-Gebruiker en zal als zodanig worden opgenomen in het naslagwerk. Hierbij zal Easy Brothers 
Software er wel op toe zien dat de informatie conform de 'Gedragscode voor de VIG-Firma' is 
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opgesteld. Dit betekent onder andere dat er bij verwijzing naar ziektes en ziekteverschijnselen 
sprake is van een deugdelijke onderbouwing en dat eventuele achtergrondinformatie objectief, 
evenwichtig en betrouwbaar is.

11 Het feit dat claims deugdelijk onderbouwd dienen te zijn betekent tevens dat bij bepaalde ziektes 
nimmer verwezen kan worden naar het genezen ervan. Wel kan bij deze ziektes worden 
aangegeven dat bepaalde grondstoffen of actieve ingrediënten een ondersteunende invloed kunnen 
hebben bij de behandeling van deze ziektes. Indien een koppeling is opgenomen tussen dit product 
en de klachtenindex, dan dient de tekst zodanig te zijn opgesteld dat dit duidelijk is voor de VIG-
Gebruiker.

12 Is er bij een bepaald (gezondheids-)product sprake van een gezondheidsclaim die gebruikt wordt in 
de publieksreclame (welke dus geoorloofd is conform de Warenwet en tevens KAG-goedgekeurd of 
conform de KAG richtlijnen is), dan dient de betreffende claim ook herkenbaar aanwezig te zijn in de 
productinformatie en/of achtergrondinformatie voor de beroepsbeoefenaar. Op deze wijze is het 
voor de VIG-Gebruiker ook gemakkelijker om te reageren op eventuele vragen van de cliënt.

Gedragscode voor de VIG-Firma:

1. Bij de ter beschikking gestelde informatie wordt - indien niet duidelijk zichtbaar aan de opbouw - 
aangegeven of  het gaat om:
a) productinformatie voor de beroepsbeoefenaar;
b) productinformatie voor particulieren (dus conform KAG-leidraad);
c) achtergrondinformatie.

2. Bij achtergrondinformatie wordt duidelijk aangegeven aan welk product of welke producten de 
betreffende informatie gekoppeld dient te worden. Op deze manier wordt de VIG-Gebruiker in staat 
gesteld om de achtergrondinformatie direct op te roepen als gekeken wordt bij de betreffende 
productinformatie.

3 De koppeling tussen de klachtenindex in VIG-Vademecum en de opgenomen (product-)informatie 
komt tot stand op basis van:
a) opname van klachten, toepassingen e.d. in de productinformatie.
b) aanlevering van een lijst met klachten uit de index met daarbij de betreffende producten.
c) gebruik van het onderhoudsprogramma waarmee een VIG-Firma zelf de informatie en diverse 

koppelingen in VIG-Vademecum kan onderhouden. Dit hulpprogramma in combinatie met een 
code voor het onderhoud van de eigen informatie is op verzoek verkrijgbaar. Voorwaarde is wel 
dat de VIG-Firma beschikt over een abonnement op VIG.

4 Welke methode ook gebruikt wordt om de koppeling tussen klachtenindex en (product-)informatie tot 
stand te brengen, conform de 'Gedragscode voor Easy Brothers Software' is deugdelijke 
onderbouwing van deze koppeling noodzakelijk. Indien de onderbouwing niet integraal deel uitmaakt 
van de ter beschikking gestelde informatie voor opname in VIG-Vademecum, dient deze op verzoek 
van Easy Brothers Software overhandigd te worden. De VIG-Firma kan daarbij aangeven dat de 
overhandigde informatie niet bestemd is voor opname in een toekomstige versie van VIG-
Vademecum. Natuurlijk staat het de VIG-Firma vrij om aan te geven dat ook deze informatie - 
bijvoorbeeld als achtergrondinformatie - mag worden opgenomen.

5 Ook al draagt Easy Brothers Software de redactionele verantwoordelijkheid voor het naslagwerk, de 
VIG-Firma welke het basismateriaal heeft aangeleverd is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor 
de inhoud van deze informatie.

Onderbouwing van claims:

In het voorgaande is sprake van een deugdelijke onderbouwing van claims.
A Bij een deugdelijke onderbouwing dient sprake te zijn van objectieve gegevens. Dit kan in de vorm 
van:

1 Wetenschappelijk onderzoek of gepubliceerde resultaten in onafhankelijke, wetenschappelijke 
tijdschriften;

2 Gegevens afkomstig uit internationaal erkende handboeken;
3 Andere resultaten van onafhankelijk onderzoek.
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Natuurlijk dient een verwijzing naar de oorspronkelijke bronnen aanwezig te zijn in de informatie.
B De onderbouwing dient zodanig te zijn dat de werking van een bepaald product of bepaalde 

inhoudsstof aannemelijk wordt gemaakt. Dit geldt met name in die gevallen waar de werking van 
een stof gekoppeld is aan de hoeveelheid van die stof en/of de vorm waarin die stof aanwezig is in 
het product.

Aangezien Easy Brothers Software verantwoordelijk is voor de uitgave van VIG-Vademecum en dus ook 
de redactionele verantwoordelijkheid draagt voor het naslagwerk, kan het wenselijk zijn om de 
onderbouwing van claims te deponeren bij Easy Brothers Software. Zoals reeds aangehaald kan daarbij 
worden aangegeven dat deze onderbouwing niet mag worden opgenomen in VIG-Vademecum.
Door het deponeren van de onderbouwing op een centrale plek kan direct gereageerd worden als 
bijvoorbeeld de VWA problemen heeft met de inhoud van bepaalde teksten. Dit depot kan dan ook een 
uitgangspunt vormen bij klachten vanuit VIG-gebruikers of vanuit een andere VIG-Firma ten aanzien van 
de inhoud van bepaalde teksten.

Gedragscode voor de VIG-Gebruiker:

1 De potentiële VIG-Gebruiker dient eerst aan te tonen dat hij/zij beroepsbeoefenaar is alvorens de 
beschikking te krijgen over VIG-Vademecum. Zie punt D onder 'Nadere uitwerking van een aantal 
van deze begrippen' voor de uitleg van de term 'beroepsbeoefenaar'. 

2 Ook al is alle informatie in het naslagwerk zorgvuldig en naar beste weten samengesteld, er wordt 
toch verwacht van de VIG-Gebruiker dat deze de aangeboden informatie zal beoordelen op basis 
van eigen deskundigheid en inzicht.

3 De VIG-Firma's zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden informatie, maar het is de 
VIG-Gebruker die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het gebruik van de aangeboden informatie.

4 De VIG-Gebruiker dient er op toe te zien dat het niet mogelijk is voor particulieren om VIG-
Vademecum te gebruiken.

5 De VIG-Gebruiker dient er op toe te zien dat de informatie welke uitsluitend bestemd is voor de 
beroepsbeoefenaar niet in handen komt van particulieren.
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Voorwoord

Vanaf 1991 brengt Easy Brothers Software het pakket VIG (Vademecum Integrale Geneeswijzen) op de 
markt. Begonnen als een DOS-programma voor therapeuten is het langzaam uitgegroeid tot een 
standaardwerk op het gebied van productinformatie voor de 'alternatieve' gezondheidszorg, waar niet 
alleen therapeuten en medici gebruik van maken, maar ook homeopatheken, reformhuizen, drogisterijen 
en apothekers. Het programma zelf doorliep de nodige veranderingen naar aanleiding van opmerkingen 
van gebruikers, en kreeg in de loop der jaren een 'Windowsjasje'.
Eind 1998 werd als test een geheel herziene versie uitgebracht onder de naam VIG-balieversie met de 
informatie van Solgar. De resultaten hiervan en de resultaten van een enquête onder gebruikers van 
VIG, maakten ons duidelijk dat de tijd rijp was voor 'VIG voor Windows 95/98/NT'.
Op basis van de balieversie werd dit programma in het eerste halfjaar van 1999 opgebouwd en in juli 
1999 gelanceerd. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Windows omgeving en dit heeft een 
programma opgeleverd dat niet alleen nog gebruikersvriendelijker is, maar ook een verbeterde 
presentatie van de informatie geeft (zowel op scherm als papier).
Opmerkingen en reacties zijn natuurlijk altijd welkom en waar mogelijk zullen deze verwerkt worden in 
toekomstige versies.
Om gebruikers van het oude MatMedi programma te laten meegenieten van de mogelijkheden van het 
nieuwe VIG programma is in januari 2002 besloten om MatMedi te vervangen door VIG, maar dan 
zonder toegang tot het vademecum.
Door de vele mogelijkheden welke in het verleden zijn ingebouwd in VIG en het feit dat niet iedereen alle 
mogelijkheden benut, is de zomer van 2003 gebruikt om VIG op te splitsen in enkele losse programma's. 
Alle onderdelen kunnen naast elkaar worden gebruikt en vanuit het ene programma zijn de andere op te 
roepen.
Wij gebruiken voor onze programma's MS Visual Basic in combinatie met MS Access databases. Ook al 
is de programmeertaal uit 1998, Microsoft heeft aangegeven ervoor te zorgen dat de daarmee 
ontwikkelde programma's zullen werken onder nieuwere besturingssystemen, zoals Vista en Windows 7. 
Voor een eventuele opvolger geldt deze garantie niet meer, en daarom is besloten om de programma's 
over te zetten naar een nieuwere versie van deze taal. Deze conversie zal naar alle waarschijnlijkheid in 
2010 kunnen plaatsvinden.
Voor de databases werd - vanwege het efficiënt gebruik van ruimte voor tekst -  jarenlang de MS Access 
97 database-indeling gebruikt. Vanwege de aanstaande conversie van het programma, is eind 2009 
besloten om de databases om te zetten naar de MS Access 2000 indeling. Dit heeft verder geen 
gevolgen, alleen is er meer ruimte nodig op de harde schijf.

Neer, november 2009
Thijs Dams
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Systeemeisen en Installatie

In principe is onze software op elke hedendaagse computer met MS Windows besturingssysteem te 
gebruiken. Met uitzondering van de ingebouwde onderdelen voor e-mail en websites, kan het 
programma zelfs nog gebruikt worden op MS Windows 95 en 98. Bij oudere systemen zal er natuurlijk 
wel sprake zijn van langere wachttijden als het gaat om zoekacties in het vademecum.

Aanbevolen besturingssysteem: MS Windows 10 of hoger.
Minimum vereiste voor .NET versie: MS Windows, 7, 8.1 of 10 met .NET Framework 4.8
Aanbevolen vrije ruimte op de harde schijf: 500 Mb
Een cd-rom station is nodig om het programma te kunnen installeren vanaf de cd-rom.

VIG wordt geleverd op cd-rom, en het menu programma van de cd zal automatisch starten als de 
autorun instelling is aangezet voor het cdrom-station. Start setup niet automatisch, maak dan de cd 
actief via de verkenner en start autorun, of:

Start
uitvoeren
<station aanduiding cd-rom>:\autorun

Kies in het menu van de cd-rom voor installatie van VIG.
Het is mogelijk om tijdens de installatie aan te geven waar de programma's van VIG geïnstalleerd dienen 
te worden (standaard "Program Files\Easy Brothers Software\Vig") en waar de data geïnstalleerd dienen 
te worden (standaard EasyBrothersData\Vig). Voorts is het mogelijk om aan te geven in welke 
programmagroep de pictogrammen ondergebracht dienen te worden (standaard "Easy Brothers"). Setup 
zal standaard tevens een snelkoppeling aanmaken op het bureaublad voor VIG-vademecum en VIG-
administratie.

Op bepaalde systemen zal het nodig zijn om de computer opnieuw te starten na installatie. Het 
setupprogramma zal dit aangeven.

Tijdens de installatie worden alleen de programma's geïnstalleerd met een leeg vademecum. Na 
installatie laat u de cd-rom  in het station en start u VIG vademecum. Er zal nu eerst een invulvenster 
verschijnen voor de licentie-gegevens. Neem de gegevens exact over (licentienaam, licentiecode en 
productcode) van het etiket op de achterzijde van het hoesje. 
Tevens kunt U hier een tekstregel opgeven welke aan het slot van een tekst uit het vademecum zal 
worden afgedrukt met de vermelding: 'Deze informatie wordt U aangeboden door:'. U kunt hier dus 
bijvoorbeeld uw naam en adres opgeven.
Na het klikken op OK worden de licentie-gegevens gecontroleerd en wordt het vademecum gevuld. 
Vervolgens is de cd-rom niet meer nodig en kunt u aan de slag met VIG.
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Toetsenbord en muis
 
Muis:
Klikt U met de linker muisknop op een menu of een item dan selecteert U.
Dubbelklikken (twee keer achter elkaar klikken) wil zeggen dat U het item of de menuoptie kiest. Dit 
geldt niet voor een 'commandoknop'; hier hoeft U maar één keer te klikken om de betreffende actie uit te 
laten voeren.

Menubalk:
Indien een menubalk aanwezig is, bevindt deze zich in de bovenste regel van het scherm. U kunt deze 
activeren middels de muis of door het indrukken van de <Alt> toets gevolgd door <Enter>. Is de 
menubalk actief dan kunt U met behulp van de pijltjes-toetsen door de diverse opties heen bladeren. Het 
indrukken van een oplichtende letter of <Enter> drukken als de cursorbalk zich op een optie bevindt, 
activeert de betreffende optie.

Een snelle manier is:
Druk <Alt> gevolgd door de onderstreepte letter van het menu (bv. <Alt-a> voor Algemeen) en 
vervolgens het onderstreepte cijfer (bv. <9> van 9. Einde).
Bij een aantal opties is een functie-toets of <Ctrl-toets> combinatie aangegeven. Dit zijn zogenaamde 
sneltoetsen die U kunt gebruiken om de betreffende optie te activeren zonder gebruik van de menu-balk 
(bv. <Ctrl-X> drukken als het hoofdmenu in beeld is betekent hetzelfde als < Alt-a> gevolgd door <9>, 
dus einde programma.
Middels <Esc> kunt U uit de menubalk zonder een optie te kiezen.

Speciale toetsen:
<Tab> laat van veld naar veld of knop naar knop springen.
<Shift><tab> doet hetzelfde maar dan 'achteruit'. 
<Esc> is de ontsnappingstoets. 
<Enter> is acceptatie van invoer als deze gevraagd wordt of selectie van een bepaald 

onderdeel (uitvoeren van een actie).
<Home> plaatst cursor aan begin regel.
<Ctrl-Home> plaatst cursor op eerste item van een lijst of aan begin van de tekst.
<End> plaatst cursor aan einde van de regel.
<Ctrl-End> plaatst cursor op laatste item van een lijst of aan het einde van de tekst.
<PgUp> toont vorig scherm (pagina terug)  
<PgDn> toont volgend scherm (pagina vooruit)  
<Pijltje omhoog> plaatst cursor op vorig item of vorige regel.
<Pijltje omlaag> plaatst cursor op volgend item of volgende regel.
<Pijltje links> verplaatst cursor 1 positie naar links
<Ctrl-Pijltje links> verplaatst cursor 1 woord naar links
<Pijltje rechts> verplaatst cursor 1 positie naar rechts.
<Ctrl-pijltje rechts> verplaatst cursor 1 woord naar rechts.
<Backspace> Wist het teken links van de cursor
<Del(ete)> Wist het teken rechts van de cursor

<Ctrl-..> of <Alt-..> betekent dat u de Ctrl of Alt toets ingedrukt dient te houden en dan de aangegeven 
toets. Vervolgens laat u beide toetsen los.

Commandoknoppen:
Zodra U een onderstreepte letter op een knop ziet staan, kunt u door gebruik van de <Alt> toets in 
combinatie met de betreffende letter een bepaalde actie oproepen.

De actie die aangegeven wordt door een commandoknop kunt u op drie manieren starten:
1. Klikken met de muis op de betreffende knop.
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2. Middels <tab> of <Shift-tab> er naar toe en <Enter> drukken.
3. <Alt> toets in combinatie met aangegeven letter.
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Opmerkingen

Tekstlengte
Op diverse plaatsen wordt er gebruik gemaakt van een tekstvenster met de mogelijkheid om de 
weergegeven tekst af te drukken. Voor sommigen zou het wenselijk kunnen zijn om te weten hoeveel 
pagina's de betreffende tekst in beslag neemt bij het afdrukken. Omdat de vensterbreedte afwijkt van de 
feitelijke breedte tijdens de afdruk, is dit niet zo eenvoudig te bepalen. Toch is er een indicatie aanwezig:

1. De breedte van het tekstvenster (m.u.v de kladblok die zich aanpast aan de papiermaat en 
opgegeven marges) komt overeen met 12 cm breedte op papier.

2. De verticale schuifbalk rechts van het venster kent een relatieve lengte van het gedeelte dat te 
verplaatsen is. Is de balk geheel afwezig, dan past de tekst geheel in het venster en is de lengte te zien. 
Komt de lengte van het balkje overeen met de helft van het tekstvenster, dan is de tekstlengte 2x zo 
lang als het venster. Komt de lengte overeen met 1/4, dan is de tekst 4x zo lang, etc. Dus, heel klein 
balkje, heel lange tekst.

De meeste productinformaties passen op 1 A4, maar toelichtende teksten en dergelijke kunnen natuurlijk 
vele pagina's in beslag nemen.

Bladeren in de database
Bij het toelichtingen-venster, in de 'VIG-adresklappers' en bij alle vensters van de onderdelen 'Eigen 
Database' is onder in beeld een knop te zien die te maken heeft met het bladeren door de diverse 
'records' van de database. Het linker knopje staat voor 'direct naar het eerste record', terwijl het meest 
rechtse knopje staat voor 'direct naar het laatste record'. Het andere linkse en rechts knopje staan voor 
respectievelijk 'naar vorig/volgend record'.
In het midden van dit knoppenbalkje is de relatieve plaats van het actieve 'record' zichtbaar en het totaal 
aantal 'records'.
Het begrip 'record' heeft betrekking op een toelichting, een adres, een hoofdstuk uit een 'eigen teksten 
bestand' (boek) of op een memo in de memoblok.

Lijsten
Op diverse plaatsen wordt in het programma gebruik gemaakt van lijsten om items te selecteren. In 
principe zijn er 2 basisvormen.
Op de eerste plaats is er de standaardlijst waar u doorheen kunt bladeren met de cursortoetsen of waar 
u snel naar een item kunt door het indrukken van de beginletter van het woord dat u zoekt.
Deze lijst bestaat altijd uit één vlak met daarin de items en een cursorbalk.

Het tweede soort lijsten kent een extra vakje aan het begin van de lijst. U kunt hier iets intypen. Zodra u 
een woord begint te typen past de lijst zich automatisch aan aan het ingetypte. Kan de lijst zich niet meer 
aanpassen, dan komt het ingetypte niet voor in de lijst, en deze springt automatisch terug naar het 
begin. Verschijnt het gezochte in beeld, dan kunt u of met 'pijltje-omlaag' de lijst in en het item 
selecteren, of u kunt meteen met de muis het gezochte aanklikken.

Een bijzondere vorm van deze lijst ziet eruit als alleen een invoervak met daarnaast een pijltje. Hier kan 
ook iets ingetypt worden en u kunt met pijltje omlaag direct een item oproepen dat zo veel mogelijk 
voldoet aan het ingevoerde. Wilt u zien welke items allemaal in de lijst staan, dan kunt u klikken op het 
pijltje en de lijst klapt open.

In alle drie de soorten kunt u met <Ctrl-Home> direct naar het eerste item en met <Ctrl-End> naar het 
laatste. <PgUp> en <PgDn> laten de lijst steeds een 'pagina' opschuiven. Met pijltje-omlaag/omhoog 
verplaatst u de cursorbalk steeds 1 item.
Bevat een lijst meer items dan in het zichtbare gedeelte kunnen worden weergegeven, dan verschijnt 
automatisch een schuifbalk.
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VIG - Hoofdmenu

Na opstarten van VIG verschijnt het hoofdvenster met naast de registratie-gegevens een menubalk en 3 
commando-knoppen. De menubalk is onderverdeeld in:

Algemeen
Vademecum
Optionele modules
Extra
Help

De eerste drie zullen in aparte hoofdstukken uitvoerig zullen worden besproken.
De 2 knoppen zijn bedoeld om snel een zoekactie te starten in het vademecum, of om het vademecum 
op te roepen. De acties komen overeen met de eerste 2 items in het Vademecum menu.

De meeste menu-onderdelen (in hoofdmenu en in andere menu's binnen het programma) kennen 
sneltoetsen. Deze sneltoetsen worden bij het betreffend item aangegeven. Om de sneltoets te gebruiken 
dient het menu niet actief te zijn. Dus om het programma te beëindigen kunt u direct <Ctrl-x> drukken 
als bovenstaand venster in beeld is, of u maakt de menu-balk actief (<Alt> drukken), opent het 
Algemeen menu (<a> intypen) en kiest dan <9. einde> (<9> typen). Alternatief is het intypen van <Alt-a> 
en dan <9>. Natuurlijk kunt u ook altijd met de muis werken: klik op <Algemeen> en vervolgens op <9. 
einde>.

<Extra>

In dit menu vindt u de andere programma's welke deel uitmaken van het VIG pakket. U kunt ze van 
hieruit opstarten (of activeren). De programma's zijn:

- VigPrijs
Een programma rond de prijslijsten welke zijn opgenomen in het vademecum. Dit programma kunt u 
tevens gebruiken om bestellingen te plaatsen bij de betreffende firma's of bij de groothandel.

- VigAdmin
Een programma rond de administratieve database. Dit programma kan gebruikt worden voor 
cliëntenadministratie, aanmaken recepten, facturering, agenda en - optioneel - boekhouding.

- VigEigen
Een programma rond de database 'eigen.mdb'. U vindt hier adresklappers, ruimte voor de 
verwerking van eigen informatie en een memoblok.

- VigExtra
Programma voor allerlei onderhoudswerkzaamheden. Dit programma kan gebruikt worden voor het 
repareren van databases, maken van kopieën, 'inpakken en uitpakken' van bestanden, het 
installeren van updates als alleen een database is gestuurd, etc. Tevens kunt u via dit programma 
onderdelen uit het vademecum verwijderen of na verwijdering weer terugzetten; u kunt hele 
hoofdcategorieën (firma's) verwijderen of subcategorieën.

<Help>

1 Handleiding VIG
Bladeren door de complete handleiding (helpteksten) van VIG. Roept u de handleiding op vanuit 
een andere plaats in het programma, dan zal het betreffende hoofdstuk direct worden getoond, 
terwijl u hier vooraan begint.
Het helpscherm toont links een lijst met hoofdstukken uit de handleiding en rechts steeds het 
geselecteerde hoofdstuk. Onder in beeld een knop (verrekijker) om te zoeken in de tekst van het 
hoofdstuk en een 'printertje' om de tekst af te drukken. Verder nog een knop om te zoeken in de 
complete handleiding (er wordt steeds gezocht vanaf het geselecteerde hoofdstuk).

2 Nieuws
Direct de laatste nieuwsbrief openen zoals deze is opgenomen in de handleiding.

5 Internet - www.easybrothers.nl
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Kiest u deze optie dan wordt toegang gezocht tot internet en onze pagina getoond.
6 Ondersteuning via e-mail

Hiermee wordt een soort formulier-venster gestart. U kunt deze optie gebruiken voor het doorgeven 
van adreswijzigingen, vragen, wensen, problemen en/of foutmeldingen. Gegevens omtrent het 
gebruikt programma en besturingssysteem worden automatisch opgenomen in het bericht, evenals 
licentienaam en -code. Betreft het problemen die te maken hebben met een eigen database 
(administratie, bestel of eigen), dan kunt u deze als bijlage toevoegen.
Het bericht met of zonder bijlage wordt naar een speciaal e-mailadres gestuurd en krijgt dus bij ons 
een speciale behandeling. Een antwoord is doorsnee genomen binnen 24 uur te verwachten.

7 Controleer of een update van Vig beschikbaar is
Met deze optie kunt u controleren of u over de laatste versie van Vig beschikt. Zo niet, dan wordt de 
nieuwste versie opgehaald en geïnstalleerd.
Voor de controle, het ophalen en het installeren wordt een extra programma gebruikt, vergelijkbaar 
met het normale setupprogramma.

9 Controle/Ophalen update Vademecum/prijslijsten
Deze optie is bedoeld om tussentijdse updates van vademecum en/of prijslijsten op te halen van 
internet en te verwerken in de vig database.
Na selectie wordt een klein bestandje opgehaald van onze website met gegevens over een 
(eventuele) update. Het programma zal controleren of er een update beschikbaar is en of die update 
geschikt is voor de geïnstalleerde versie van het vademecum.
Er verschijnt nu een venster met gegevens over de update en een tekst met de wijzigingen e.d. van 
die update. Is de update geschikt, dan komt de knop 'ophalen' beschikbaar. Klikt u op die knop, dan 
wordt het bestand opgehaald en wordt gevraagd of u het wilt installeren.

0 Opgehaalde update installeren
Bent u vergeten om het opgehaald bestand bij optie 9 te installeren, dan kunt u dat voor wat betreft 
het vademecum en/of prijslijsten altijd nog doen via deze optie A.

Opmerking:
Als u VIG thuis gebruikt en in de praktijk, dan hoeft u niet vanaf beide plaatsen een update voor het 
vademecum en/of de prijslijsten op te halen. De opgehaalde bestanden blijven in de VIG datamap staan 
en u kunt ze dus via de verkenner op bijvoorbeeld een usbstick zetten. Plaats ze op de andere computer 
weer in de datamap van VIG. Met behulp van de optie 'Opgehaalde update installeren' in de 
programma's VIG, VIGPrijslijsten en VIGExtra kunt u vervolgens de gegevens verwerken in de vig 
database.
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Algemeen

Enkele algemene onderdelen in VIG:

1. Kladblok F2
zie extra hoofdstuk

2. Verzonden emails bekijken
Als er e-mails verzonden zijn vanuit VIG dan heeft u de mogelijkheid om deze te bewaren. Zijn er 
bewaarde e-mails dan kunt u ze via deze optie terugvinden. De lijst aan de linkerkant bevat de datum 
van verzending. Bij het bladeren in de lijst ziet u rechts steeds de complete e-mail. Heeft u zo een e-mail 
geselecteerd, dan kunt u deze wissen of opnieuw versturen. Tenslotte is er natuurlijk ook weer de 
bekende knop om terug te keren naar het hoofdmenu.

3. Kalender en orgaanklok
 Deze optie roept een maandkalender op met daarbij de maanfases voor de getoonde maand. U kunt 
middels de kleine driehoekjes door de maanden bladeren (rechterkant is 1 maand vooruit en linkerkant 
is 1 maand terug). De maanfase-tabel past zich steeds aan aan de maand welke in de kalender 
verschijnt.
Aan de rechterkant wordt de orgaanklok getoond met daaronder de actuele tijd. Op basis van de 
getoonde tijd wordt een regel in de orgaanklok geselecteerd.

4. Bioritme
Er verschijnt een venster waar u de gegevens kunt invoeren waarvoor een bioritme-kaart gemaakt moet 
worden. Voor de berekening is de geboortedatum nodig (dag, maand en jaar apart invullen) en een 
peildatum (maand en jaar invullen). Kiest u na invullen de knop <berekenen> , dan worden eerst nog 
eens de gegevens door het programma gecontroleerd. Bij foutieve invoer komt de cursor automatisch 
terug in het foutief ingevoerde veld. Is alles in orde, dan wordt het bioritme berekend en als 'kaart' 
getoond via de kladblok. Onder de kaart staan enkele relevante gegevens en summiere informatie met 
betrekking tot het gebruik van de kaart. 

5. Opties
zie extra hoofdstuk

8. Over VIG
Een korte melding over de versie van VIG en de gebruikte programmeertaal.

9. Einde Ctrl-X
Einde programma.
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Kladblok

Soms is het handig om even een kleine notitie te maken en af te drukken zonder direct een 
tekstverwerker te starten. Juist voor dit doel is de 'kladblok' opgenomen in onze programma's.
De kladblok kent een aantal eenvoudige opmaak-mogelijkheden en biedt opties voor het openen en 
opslaan van 'RTF-bestanden'. Dit soort bestanden kunt u doorgaans ook openen en opslaan in andere 
tekstverwerkers onder windows. RTF staat voor 'Rich Text Format' en dat betekent dat in een dergelijk 
bestand zoveel mogelijk opmaak behouden blijft. 
Enkele zaken die niet in RTF gebruikt kunnen worden zijn:
- andere tabs dan de links uitlijnende.
- tabellen en kolommen
- afwijkende letterspatiëring.

Wat wel kan is het opnemen van tekeningen of foto's direct in de tekst. Open hiertoe een 
tekenprogramma, lees de tekening (foto) in, selecteer het gewenst deel en druk <Ctrl-C> om 
de selectie te kopiëren naar het klembord. Open vervolgens de kladblok en plaats de cursor 
waar de tekening (foto) dient te komen, druk vervolgens <Ctrl-V> om te plakken. Klikt u met 
de muis op de betreffende afbeelding, dan kunt u deze nog vergroten of verkleinen.

De Werkbalk

De werkbalk met diverse opties welke boven het tekstvenster staat, komt u ook op diverse andere 
plaatsen in het programma tegen. Om niet steeds in herhaling te vallen, zullen de opties hier worden 
besproken en op de andere plaatsen zal dan verwezen worden naar de kladblok.

In principe zijn het de standaardopties die bekend zijn van een tekstverwerker.
a) Lettertype (soort en grootte)

De lijst met lettertypen geeft alle typen weer die in Windows gebruikt kunnen worden. In de lijst met 
lettergrootte zijn slechts enkele veel voorkomende groottes opgenomen. U kunt echter de 
aangegeven grootte wijzigen in elke andere waarde.

b) B, I en U - Vet, cursief, onderstrepen
De knoppen 'vet', 'cursief', 'onderstreept' werken als een schakelaar en kunnen ook gecombineerd 
worden gebruikt. U kunt dus middels de betreffende knop een selectie 'vet' zetten of juist het 'vet' 
weer verwijderen.

c) Alinea-opmaak
links uitlijnen, centreren, rechts uitlijnen; lijst (tekst iets laten inspringen en aan begin van elke zin 
een grotere punt), Verkeerd om (met uitzondering van de eerste regel springt de tekst iets in, zoals 
deze alinea).
De knoppen werken altijd op een complete alinea

d) Knippen, kopiëren en plakken.
Ìn plaats van de knoppen 'knippen', 'kopiëren' en 'plakken' kunt u ook gebruik maken van de 
volgende sneltoetsen:
<Ctrl-X> = knippen
<Ctrl-C> = kopiëren
<Ctrl-V> = plakken

e) Verrekijker - zoeken in de tekst
Een druk op de 'verrekijker' roept  een invoervenster op om - vanaf de cursorpositie - te laten 
zoeken in de tekst welke opgenomen is in het tekstvenster. Naast het te zoeken woord kunt u hierbij 
tevens aangeven of alleen hele woorden gevonden mogen worden en of  het gevonden woord exact 
hetzelfde dient uit te zien (identieke hoofd- en kleine letters).

f) Het mapje en de diskette
Deze geven hetzelfde resultaat als de menu-opties <2. Bestand openen> en <3. Bestand opslaan 
als ...> .

g) Het vel papier met vergrootglas
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Middels deze knop krijgt u een voorbeeld van de afdruk te zien. In de kop kunt u aflezen hoeveel 
pagina's de tekst beslaat en in de voet is een standaard tekstregel opgenomen welke u zelf kunt 
instellen (vanuit het hoofdscherm van het programma menu Algemeen kiezen en dan Opties; op het 
tabblad registratie is de tekstregel in te stellen). U kunt vanuit het voorbeeld de tekst meteen 
afdrukken met als voordeel dat elke pagina voorzien is van de kop- en voetregel.

h) Het printertje
Deze optie geeft hetzelfde resultaat als de menu-optie <4. Afdrukken>. Drukt u via deze weg af, dan 
komt er geen kop- en voetregel op de pagina's.

i) Symbolenmap.
U kunt deze knop gebruiken om speciale tekens in te voegen in de tekst. De map opent standaard 
met het lettertype WingDings, maar u kunt natuurlijk ook een ander speciaal lettertype kiezen (bv. 
Symbols). Dubbelklik op het gewenst teken, of klik 1x en dan op de knop 'kopieer karakter'.

Om gebruik te maken van een optie is het doorgaans nodig eerst tekst te selecteren. Kiest u 
bijvoorbeeld een bepaald lettertype of 'Vet' zonder selectie, dan geldt de instelling voor de tekst welke 
vervolgens wordt ingetypt.
Het maken van een selectie kan op 2 manieren:
1 Klik met de linkermuisknop waar de selectie dient te beginnen en houd de knop ingedrukt. Sleep 

vervolgens de muis naar het einde van de selectie en laat de knop los. De geselecteerde tekst 
wordt diapositief weergegeven.

2 Plaats de cursor aan het begin van de te maken selectie en druk de <shift>-toets in. Hou deze 
ingedrukt en verplaats de cursor met de pijltjes-toetsen. Laat de <shift> los als de selectie compleet 
is. Ook nu weer wordt de geselecteerde tekst diapositief weergegeven.

Is de selectie gemaakt, dan kunt u een van de knoppen gebruiken in de werkbalk of een lettertype/-
grootte kiezen uit de lijst of bijvoorbeeld een afwijkende grootte intypen in het betreffend vakje.

Menu-opties:

1. Instelling marges F7
Zie hoofdstuk over Instelling marges.
LET OP! Als u een andere printer of fax aanschaft, pas deze instellingen dan aan!!!

2. Bestand openen
Roept het 'verkenner-venster' op waarmee u een 'RTF' of tekstbestand kunt zoeken en vervolgens 
openen.

3. Bestand opslaan als ...
Roept ook weer het 'verkenner-venster' op, maar nu om de betreffende tekst weg te schrijven naar 
een door u aan te geven plaats. U kunt de tekst wegschrijven als 'RTF' (met opmaak) of 'TXT' 
(zonder opmaak; zogenaamde 'dos-tekst' of 'kale tekst').

4. AfdrukkenCtrl-P
5. Verzenden per fax F11

Drukt de gehele tekst af naar de aangegeven printer (optie 4), of direct naar een ingebouwde fax 
(optie 5).

6. Verzenden per e-mail F12
Er verschijnt de vraag of u de tekst wilt versturen als bijlage. Dit is vooral aan te raden als gebruik 
gemaakt wordt van tabellen, afbeeldingen of dergelijke. De opmaak blijft dan in het geheel 
behouden aangezien de tekst als rtf bestand wordt meegestuurd. Heeft u alleen gebruik gemaakt 
van bepaalde lettertypen, vet, cursief, e.d., dan kunt u hier nee aangeven.
Na het antwoord wordt in beide gevallen het e-mail deel gestart. Is gekozen voor de bijlage optie, 
dan wordt de tekst tijdelijk opgeslagen en verschijnt de naam in de bijlage regel. In de andere 
situatie wordt de tekst in het berichtenvenster geplaatst.
In het e-mail venster kan nog een en ander aan de tekst aangepast worden en er kunnen de 
standaardgegevens ingevoerd worden (geadresseerde, naar wie eventueel een kopie moet (u kunt 
hier automatisch uw eigen adres invullen door te klikken op de betreffende commandoknop) en het 
onderwerp). Om ook hier nog tekst op te maken is een werkbalk toegevoegd die vergelijkbaar is met 
de werkbalk in de kladblok.
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9. Einde kladblok
Afsluiten van de kladblok en terug naar het hoofdmenu of naar de plaats waarvandaan de kladblok 
is aangeroepen. Deze optie is ook aanwezig als een 'commando-knop' . Indien u de kladblok op 
deze wijze afsluit blijft de tekst staan zolang het programma actief is. Roept u dus vanuit het 
hoofdmenu de kladblok weer op, dan kunt u gewoon verder gaan waar u gebleven was. Sluit u af 
middels het 'kruisje', dan blijft de tekst natuurlijk niet bewaard.

Let op!
Als de kladblok vanuit een ander onderdeel van het programma wordt aangeroepen, dan wordt de 
gehele aanwezige tekst automatisch gewist. Wilt u dat de tekst bewaard blijft, denk er dan aan om deze 
op te slaan via Algemeen, Bestand opslaan als ...
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Instelling marges

In verband met het afdrukken worden op een aantal plaatsen vensters gebruikt voor de instelling van de 
marges e.d. De marges e.d. met betrekking tot de etiketten worden besproken in hoofdstuk 3.1.2 
Etiket(ten). Hier gaat het met name om afdrukken via de kladblok of het direct afdrukken op een envelop.

A. Instelling marges (kladblok)
Omdat het nogal eens voorkomt dat meerdere printers zijn aangesloten op een computer, is in het 
verleden de optie ingebouwd om in het programma aan te geven welke printer gebruikt moet 
worden. Op dit moment is dit onderdeel minder van belang omdat de meeste rapporten direct via de 
standaardprinter worden afgedrukt. Maar, onder andere bij de kladblok kunt u de zaak zelf 
controleren.

Het venster bevat de volgende elementen:

Foutmelding genereren als er iets mis is met printer
Standaard is deze optie aangevinkt en zodra er iets mis is met het afdrukken (bijvoorbeeld oude 
printer die er niet meer is of papier op e.d.), dan geeft het programma een foutmelding. U kunt nu de 
storing opheffen en het opnieuw proberen. Zolang er echter een fout is kan er niet afgedrukt 
worden. In speciale situaties kan het zijn dat er wel een foutmelding komt maar dat deze fout ergens 
anders mee te maken heeft en in feite geen beletsel vormt om af te drukken. In dit soort situaties 
zorgt de fout er echter voor dat er niet meer afgedrukt kan worden. Door de foutopvang hier uit te 
zetten kunt u dan toch weer gewoon afdrukken.

Standaard lettertype
Op een aantal plaatsen in het programma kunt u zelf tekst invoeren en voorzien van opmaak. Het 
standaard lettertype en de grootte welke u hier opgeeft wordt daar gebruikt als uitgangspositie.

Invulvelden voor de marges
Hier vult u de gewenste marges in (gemeten in cm). U zult merken dat als u een komma intypt als 
decimaal teken, dat het programma de komma automatisch zal vervangen door een punt.
De standaardmarge boven, links, rechts en onder is 1,5 cm.

Oriëntatie
U kunt kiezen tussen Staand of Liggend. Bij een staand A4 is de breedte 21 cm en hoogte 29,7. Bij 
een liggend A4 is de breedte 29,7 en de hoogte 21.

Papierformaat
Het formaat dat u normaal gebruikt in de printer als u iets afdrukt vanuit het programma. Standaard 
zal dit het A4 formaat zijn.

Printer
Een lijst met stuurprogramma's voor printers welke onder MS Windows geïnstalleerd zijn. Kies hier 
het juiste stuurprogramma (printer).

Faxprinter
Een lijst met stuurprogramma's voor printers welke onder MS Windows geïnstalleerd zijn. Als u een 
faxprogramma geïnstalleerd hebt, dan zult u een van de printers herkennen als horend bij dat 
faxprogramma. Selecteer die printer.

Klik OK als alles correct is ingesteld.

Wat gebeurt precies bij het afdrukken met bovenstaande instellingen?
Zodra u gaat afdrukken zal het programma onthouden welke de standaardprinter is. Vervolgens wordt 
als het de hierboven geselecteerde printer ingesteld als standaardprinter. Na het afdrukken wordt de 
'oude' standaardprinter weer in ere hersteld. Het afdrukken zelf wordt dus gewoon geregeld door MS 
Windows zelf.

Klik OK als alles correct is ingesteld.
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Opties

Hier kunnen een aantal instellingen van het programma aangepast worden.

A. Programma-instellingen

* Weergave
Hier ziet u een lijst met resoluties welke voor uw monitor geschikt zijn. De (maximale) resolutie waarop 
uw monitor staat ingesteld, staat onder in de lijst; normaliter is dit 640x480 voor 14" monitor, 800x600 
voor 15", 1024x768 voor 17", etc. 
De meeste vensters van het programma zijn te vergroten of te verkleinen, waarbij standaard wordt 
uitgegaan van een grootte welke (ongeveer) beeldvullend is op een 15" monitor met de resolutie 
800x600. Heeft u nog een 14" monitor met de resolutie 640x480, dan zullen deze vensters automatisch 
worden verkleind. Werkt u met een hogere resolutie, dan kunt u hier aangeven of de vensters 
automatisch vergroot dienen te worden voor de hogere resolutie. Klik de gewenste waarde aan in de lijst 
(bedenk hierbij dat bij zeer hoge resoluties, de hoogste waarde niet altijd de beste resultaten geeft).
Daarnaast kunt u altijd het vierkantje rechtsboven gebruiken om het venster beeldvullend te maken, of u 
kunt de grootte handmatig aanpassen door een hoekpunt van het venster met de muis te verslepen.
De ingestelde grootte wordt steeds bij het sluiten van het venster opgeslagen, opdat u de volgende keer 
weer start met dezelfde venstergrootte.
Wilt u terug naar de standaardinstellingen, dan kunt u klikken op de gewenste resolutie in het weergave 
overzicht. Deze actie zorgt ervoor dat alle vensters weer in de oorspronkelijke staat hersteld worden.

Naast de basisresolutie kunt u ook de basis achtergrond- en voorgrondkleur kiezen voor de vensters 
die te vergroten en te verkleinen zijn. Standaard is de achtergrond ingesteld op zwart en de voorgrond 
(letters) op wit.

* Bestanden
VIG maakt gebruik van een aantal databases en eventueel van plaatjes. U kunt hier aangeven waar de 
betreffende bestanden zich bevinden. Normaliter hoeft u hier niets te wijzigen.
> Datalocatie (map): de map met de standaardbestanden, zoals vademecum (vig.mdb), modules 
(vigboek.mdb) en handleiding (vigdef.mdb). U kunt voor deze bestanden aparte locaties aangeven, maar 
dan dient u handmatig vig.ini aan te passen. Dit kan ook met behulp van het programma VigExtra, menu 
Algemeen, Instellingen bewerken.
> Locatie eigen data: het bestand eigen.mdb wordt ook gebruikt voor het opslaan van verzonden e-mails 
(als u aangeeft dat de e-mail moet worden opgeslagen).
> Oude vig database: de database met een oude versie van het vademecum.

Drukt u op een van de knoppen dan verschijnt hetzelfde verkenner-venster in beeld als bij vele andere 
Windows-programma's. Via dit venster kunt u bladeren en vervolgens het te gebruiken bestand 
aanklikken. 

* Instellingen
> Gebruik standaard de optie 'ergens in veld' in plaats van 'Begin veld'

Als u kiest voor 'zoeken in het vademecum' en vervolgens voor het zoeken op naam of titel, dan 
staat standaard de optie 'Begin veld' aan. Dit betekent dat hetgeen u intypt aan het begin van de 
gezochte naam moet staan. Sommige gebruikers geven de voorkeur voor de optie 'ergens in veld' 
als de ingevoerde letters ergens in de naam moeten voorkomen. Vinkt u hier de optie 'Gebruik ...' 
aan, dan wordt deze als standaard aangezet zodra u op naam of titel gaat zoeken.

> De resultaten van 'willekeurig zoeken' in het vademecum sorteren
Hier geeft u aan of u wilt dat de resultaten bij 'willekeurig zoeken' in het vademecum wel of niet 
gesorteerd moeten worden. Wel sorteren geeft een vertraging bij het tonen van de resultaten (eerst 
moet alles gevonden zijn, dan wordt het gesorteerd weergegeven).

Opmerking:
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Het kan voorkomen dat in een oude versie van het vademecum informatie voorkomt welke niet meer 
beschikbaar is in een nieuwe versie omdat het product niet meer leverbaar is of omdat de firma niet 
meer bestaat, etc. Toch kan die informatie van waarde zijn. Daarom is de mogelijkheid ingebouwd om 
tijdelijk te kunnen wisselen van vademecum. Wilt u hiervan gebruik maken, dan dient het 'oude' 
vademecum wel een andere naam te hebben of het moet ergens anders staan dan het actuele 
vademecum. De beste methode is het hernoemen van het vademecum (bijvoorbeeld vig2001.mdb als 
het om het vademecum uit 2001 gaat). De locatie van het bestand geeft u hier aan. Zodra er een oud 
vademecum is, wordt de optie 'Tijdelijk werken met een oude versie van de vig database' beschikbaar. 
Vink deze aan om gebruik te maken van het oude vademecum. Totdat u de optie uitvinkt of het 
programma opnieuw start blijft het oude vademecum van kracht.

B. Registratie

* Registratiegegevens
Dit gedeelte is alleen nodig als er een fout staat in deze gegevens of als de registratie gewijzigd dient te 
worden.

* Generaliteitenoverzicht/Materia medica als proeflicentie
Als u geen licentie heeft voor het gebruik van deze optionele module, maar wel eens wilt bekijken hoe 
de module werkt en wat u er mee kunt, dan kunt u hier middels een vinkje aangeven dat u de module 
wilt activeren als proeflicentie.
Vanaf dat moment is de module 62 dagen beschikbaar (of korter als de licentie voor VIG eerder 
verloopt). Na die 62 dagen wordt de tekst op het tabblad diversen aangepast zodat u kunt zien dat de 
module al een keer als demo geactiveerd is.
Het is zo gemaakt dat u dit activeren elk jaar één keer kunt doen.

* Tekstregel afdrukken
Hier kunt u eventueel de tekst wijzigen welke aan het eind van de productinformatie dient te worden 
afgedrukt.

C. Internet

Instellingen welke samenhangen met het werken met internet.
Naam: uw eigen naam (als het ware de afzender van de e-mail)
E-mail adres: uw eigen e-mailadres
Mailserver: de server voor UITGAANDE mail
Verbinding maken met: de gebruikte inbelverbinding

Naam en e-mailadres spreken voor zich. Het e-mailadres wordt bij bepaalde onderdelen tevens 
gebruikt voor de verzending van een kopie van de e-mail (als de kopie aankomt bij uw eigen adres zal 
de ontvanger vermoedelijk ook het origineel ontvangen hebben).

De mailserver. Deze staat genoemd in een brief van de provider waar u een abonnement heeft. 
Tevens kunt u in Outlook Express (menu Extra, onderdeel accounts) kijken hoe het daar is ingesteld. 
Meestal begint de naam met smtp of mail gevolgd door een punt en dan de provider (bv. mail.planet.nl).
Tip: Bij o.a. XS4All, Tiscali, 12move, UwNet, BetuweNet, Zonnet, Wanadoo en Freeler beginnen met 
smtp (dus bv. smtp.tiscali.nl of smtp.12move.nl; uitzondering is smtp.betuwe.net). Bij o.a. Planet Internet, 
ZeelandNet, @Home beginnen met mail (bijvoorbeeld mail.home.nl of mail.zeelandnet.nl)

Verbinding maken met. Is de computer constant verbonden met internet (via kabel of adsl), kies dan 
de optie [Kabel/adsl]. Heeft u onder Windows een inbelverbinding aangemaakt, dan ziet u deze terug in 
de lijst. Selecteer in die situatie de gewenste inbelverbinding.
Is het niet mogelijk om vanuit het programma een verbinding te maken met internet en krijgt u als fout 
iets dat met het telefoonboek te maken heeft, dan kunt u proberen om in de providerlijst te kiezen voor 
[naam, wachtwoord, telefoonnr]. Vervolgens verschijnen 3 invulvelden voor de genoemde gegevens. 
Neem gebruikersnaam, wachtwoord en telefoonnummer over van de brief welke u heeft van uw 
provider. Denk er bij het telefoonnummer aan dat u het complete nummer opgeeft, dus inclusief de 0 van 
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het netnummer en eventueel het cijfer dat u moet gebruiken voor een buitenlijn als de computer is 
aangesloten op een centrale.

Opmerking: normaliter is het alleen bij het ophalen van mail nodig om een gebruikersnaam en 
wachtwoord op te geven voor het inloggen op de (mail)server. Onder andere tele2 gebruikt sinds eind 
2006 deze beveiligde methode ook voor het verzenden van mail. Is het gebruik van gebruikersnaam en 
wachtwoord nodig voor het verzenden van mail, dan kunt u deze gegevens invoeren door te klikken op 
de knop 'Instellingen ESMTP'. Er verschijnt een nieuw venster voor de invoer van gebruikersnaam en 
wachtwoord. Wat niet geheel duidelijk is, is het poortnummer dat door de provider gebruikt wordt. Voor 
standaard smtp wordt normaliter poort 25 gebruikt en voor beveiligd smtp (esmtp) poort 587). Omdat we 
niet zeker zijn van deze standaardinstellingen, is het mogelijk om in dit venster ook het poortnummer op 
te geven.
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Vademecum

De kern van VIG is het vademecum, een (beveiligde) database welke door ons elk half jaar wordt 
bijgewerkt. Het vademecum bevat productinformatie van een zeventigtal firma's op het gebied van 
homeopathie, fytotherapie, essentiële oliën, bloesemremedies en orthomoleculaire supplementen. Deze 
en andere relevante informatie wordt op een aantal manieren door het programma ontsloten.
Als u boven in beeld heeft staan 'Speciale MatMedi versie', zult u de eerste 3 opties welke 
samenhangen met het vademecum niet kunnen gebruiken. Ook de 3 commando-knoppen ontbreken 
dan in het hoofdscherm; deze zijn vervangen door één knop welke gelijk het 'generaliteitenoverzicht / 
materia medica' scherm oproept.

De menu-opties zijn:
1. Zoeken in het vademecum F3

zie extra hoofdstuk

2. Firma's en producten F4
Deze menu-optie laat een venster zien met 2 lijsten. Links de lijst met 'firma of hoofdcategorie', 
terwijl rechts steeds de lijst met subcategorieën verschijnt welke hoort bij de geselecteerde 
hoofdcategorie. Kies met muis of toetsenbord een firma in de linker lijst en kies vervolgens een 
subcategorie. Na keuze van beide verschijnt weer het 'resultatenvenster'.
Werkwijze met toetsenbord: selecteer de firma met behulp van de pijltjes-toetsen en druk <Enter>. 
Dit maakt de lijst met subcategorieën actief. Nu weer met behulp van de pijltjes-toetsen naar de 
gewenste categorie en dan <Enter> om de resultaten op te roepen.
Vanuit dit venster kunt u ook het selectiemenu oproepen.
Bent u klaar met het overzicht, gebruik dan de knop 'Naar hoofdmenu' of druk <Esc>.
Opmerking:
Het aantal firma's in het overzicht is groter dan het aantal daadwerkelijk opgenomen firma's. Dit 
komt omdat bepaalde firma's onder een aparte naam opereren op de nederlandse of belgische 
markt. In dat geval wordt vanuit de niet opgenomen firma automatisch doorverwezen naar de 
andere. Als naam voor de 'daadwerkelijk opgenomen firma' hebben we dan meestal de 
gecombineerde naam vermeld (bv. Biodynamics / Euro-Nutri).
Voorts kan het zijn dat u een bepaald merk zoekt in de lijst met firma's, terwijl wij dat merk hebben 
opgenomen als een subcategorie. Vandaar dat u hier twee mogelijkheden vindt om een 'merk' te 
zoeken:
A. Merkenoverzicht. Op basis van het firma-overzicht en de opgenomen subcategorieën hebben 
we een lijst samengesteld van merken of productlijnen. Deze lijst roept u met deze knop op. U kunt 
er doorheen bladeren, een item selecteren en dan <enter> drukken. Eventueel kunt u in het 
invoergedeelte de naam beginnen in te typen en de lijst zal automatisch opschuiven als het getypte 
voorkomt in de lijst. Verlaat u dit venster via <enter> of <OK> dan zal de corresponderende firma en 
subcategorie worden geselecteerd bij terugkeer in het venster 'firma's en producten'.
B. De knop 'zoek een subcategorie': Na opgave van het gezochte wordt eerst gekeken of het 
voorkomt in een subcategorie en vervolgens of het voorkomt in een hoofdcategorie. Wordt iets 
gevonden, dan wordt het betreffende gelijk geselecteerd. 

3. Prijslijsten/Bestellen   F5
zie extra hoofdstuk

4. VIG-adresklappers - Firma's F6
5. VIG-adresklappers -  VIG-bezitters F11

Twee adresklappers waarvan de gegevens door ons worden bijgewerkt. Vandaar ook dat deze niet 
blijvend te wijzigen zijn. Firma's bevat o.a. de adresgegevens van de opgenomen firma's, terwijl 
VIG-bezitters de adressen bevat van die gebruikers welke toestemming hebben gegeven hun adres 
hier op te nemen (iemand die hier dus in staat heeft een (oude) versie van VIG, maar niet iedereen 
die VIG heeft staat in deze klapper).
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Rechts in beeld staat een lijst met opgenomen velden, waarvan u er een kunt aanklikken als u in het 
betreffend veld iets wilt zoeken. Klik vervolgens op de knop 'Zoeken' om daadwerkelijk in dat veld te 
zoeken.
Is het e-mailadres of de website ingevuld, dan kunt u de knoppen e-mail of webiste gebruiken om 
meteen een e-mail naar de betreffende te versturen of om gelijk naar de website te gaan. Kiest u 
voor e-mail dan komt u in het e-mail onderdeel terecht. Na invulling van onderwerp en tekst kunt u 
vervolgens direct de e-mail versturen.

6. Overzicht geregistreerde homeopathica
7. Overzicht alleen artikel 4 producten
8. Overzicht alleen artikel 6 producten
9. Homeopathica nog in behandeling

Via deze opties worden overzichten getoond van reeds geregistreerde homeopathische producten of 
van producten welke destijds aangemeld zijn voor registratie.In deze overzichten zijn ook producten 
opgenomen van firma's welke niet in VIG zijn opgenomen.
Zodra een van de overzichten in beeld staat kunt u door de lijst bladeren met de cursortoetsen of u 
kunt een product zoeken. Dit zoeken kan via de knop 'Zoek artikel' of u begint boven in het 
tekstvenster met het intypen van een naam en ziet hoe de lijst begint op te schuiven. Bij deze 
manier van zoeken kan dus alleen 'gezocht' worden op het begin van een naam.

Let op!
De in het vademecum opgenomen informatie is niet blijvend te wijzigen. Dit betekent dat u wel iets kunt 
wijzigen voor afdrukken, maar vervolgens verschijnt weer de door ons aangeleverde tekst. Wilt u steeds 
een bepaalde eigen variant gebruiken, gebruik daarvoor dan het onderdeel 'eigen teksten' of 'memoblok' 
in VIGEigen. Daar kunt u zelf teksten maken en bewaren. Dit geldt ook voor de hier opgenomen 'VIG-
adresklappers', want ook daar kan de informatie niet blijvend worden gewijzigd. Gebruik daarvoor de 
'Adresklappers' in VIGEigen.
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Resultatenvenster

Vanuit het zoeken, maar ook direct vanuit het overzicht van opgenomen firma's, komt u steeds weer uit 
bij hetzelfde 'resultaten'-venster. Aan de tekst in de titelbalk van het venster is te zien hoe u hier terecht 
bent gekomen. Links in beeld ziet u de lijst met alle middelen welke voldoen aan de door u gekozen 
actie (zoeken of hoofd-/subcategorie vanuit het overzicht). In het invoerveld van de lijst kunt u de eerste 
letters van een naam intypen en de namen in de lijst zullen opschuiven in de richting van de gezochte 
naam. Ziet u het gewenste middel, klik er dan op met de muis en rechts verschijnt de informatie. U kunt 
ook door de lijst heenbladeren en steeds zal de informatie van het geselecteerde middel rechts in beeld 
verschijnen. Bent u hier terechtgekomen vanuit de klachtenindex, dan kan boven de tekst een toelichting 
verschijnen welke betrekking heeft op de relatie klacht - middel.
Voor het overige vindt u direct boven de lijst met namen steeds de bijbehorende firma (of 
hoofdcategorie)  en daarboven het soort middel/tekst. In het midden op de eerste regel verschijnt steeds 
de naam van het middel (of de titel van de tekst). Rechtsboven staat dan nog de subcategorie waar de 
tekst of het middel uit komt.
De resultatenlijst is altijd in de door u aan te geven volgorde van firma's en binnen een firma alfabetisch 
op naam. Uitzondering is de resultatenlijst vanuit de klachtenindex waarbij de sortering is firma-rangorde 
- prioriteit middel - middelen alfabetisch. Door de rangvolgorde van de firma's gelijk te maken krijgt u de 
resultaten alfabetisch.

Het aantal commando-knoppen onder de tekst kan variëren. De volgende knoppen kunnen voorkomen:

1. Toelichting
2. Extra info

Er zijn aanvullende teksten die middels deze knoppen zijn op te roepen. De tekst(en) verschijnen in 
een apart venster en kunnen van daaruit worden afgedrukt (knop met het printertje) of er kan in 
gezocht worden (knop met de verrekijker). Zijn er meerdere teksten dan kan er gebladerd worden 
(via de knoppen 1 < en 2 >).
'Toelichting' verwijst met name naar uitgebreide productinfo's en achtergrondinformatie. De knop 
'Extra info' verwijst normaliter naar de productinformatie waaraan de betreffende tekst gekoppeld is 
(als het ware de omgekeerde weg). Bijvoorbeeld bij de firma Solgar komt bij de producten knop 1 
voor, maar als de achtergrondverhalen opgeroepen worden, dan verschijnt daar knop 2 en zijn zo 
dus alle producten te bekijken waar het betreffend verhaal aan gekoppeld is.

3. Verkoopprijs
Een druk op deze knop en de verkoopprijs van het middel verschijnt in beeld. Indien het product in 
meerdere variaties verkrijgbaar is, zijn deze hier allemaal opgenomen.
In het venster met de verkoopprijzen is te zien waar de prijsinformatie vandaan komt en van 
wanneer die informatie is. Wilt u het product bestellen, klik dan op de knop 'geselecteerd artikel 
onthouden'. U kunt het betreffend artikel dan meteen inlezen in VIGPrys.

4. Afbeelding
Er is een bijbehorend plaatje dat middels deze knop in beeld kan worden gebracht. U kunt 
vervolgens dat plaatje afdrukken (knop met printertje), kopiëren naar het klembord of terugkeren 
naar de tekst.

* 'Afdrukvoorbeeld'
Toont een afdrukvoorbeeld met op elke pagina een pagina-nummer en de voettekst (welke u kunt 
opgeven op het tabblad Registratie van het onderdeel Opties - bereikbaar via Algemeen in het 
hoofdscherm van VIG)

* 'Printertje'
Afdrukken van de tekst.

9. Einde
Terug naar zoeken of 'Firma's en producten'.

Menu-opties
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Algemeen
1. Instellen marges voor afdrukken F7

Deze optie is uitvoerig besproken in het hoofdstuk 1.1b Instelling marges.
2. Afdrukken    Ctrl-P

Afdrukken van de tekst. Gebruik de knop afdruk-voorbeeld als u pagina-nummers wilt zien
9. Einde

Terug naar zoekmenu of overzicht firma's.

Zoeken
1. In de actuele tekst Ctrl-F

Zoeken naar een begrip in de tekst die afgebeeld wordt.
Hetzelfde als de 'verrekijker'-optie in de kladblok, zie aldaar.

2. In alle actuele middelen F3
3. Toon resultaten zoekactie (0) F2
4. Toon resultaten zoekactie (2) F4

Van de opties 2, 3 en 4 is in eerste instantie alleen <2> zichtbaar. Kiest u deze optie, dan verschijnt 
een invoervenster waar u een willekeurig begrip (of combinatie) kunt invoeren dat gezocht dient te 
worden in de teksten van alle middelen/hoofdstukken welke op dat moment in de lijst staan (zie voor 
de manier van invoeren het hoofdstuk 'Zoeken in het vademecum'). Is deze lijst het resultaat van de 
optie klachtenindex (vademecum), naam middel (vademecum) of willekeurig zoeken, dan kunt u dus 
het gezochte hiermee verfijnen. Wordt er iets gevonden, dan verschijnt een nieuwe lijst met 
middelen welke voldoen aan de oorspronkelijke zoekactie én aan de nieuwe zoekactie. Nu is ook 
optie <3> actief om terug te kunnen keren naar het uitgangspunt (zoekactie (0)). Kiest u vervolgens 
nog een keer voor 'zoeken in alle actuele middelen', dan wordt de 3de optie 'toon resultaten 
zoekactie (1)'. U kunt deze procedure tot 10x uitvoeren. Middels optie <3> kunt u vervolgens steeds 
terugkeren naar de resultaten van de voorgaande zoekactie. Keert u terug naar een vorige actie, 
dan wordt de optie '4. Toon resultaten zoekactie (?)' actief. Deze optie stelt u in staat om weer de 
resultaten van de gedane volgende zoekactie op te roepen. Begint u bij een bepaalde zoekactie 
weer opnieuw te zoeken met optie <2> dan vervallen de gedane volgende zoekacties en begint de 
procedure weer overnieuw.
Probeer het een keer uit, dan wordt dit vanzelf duidelijk. De eerste klacht in de index is aambeien. 
Selectie geeft een uitgebreide lijst middelen. Kies vervolgens <2> en voer in 'bloeden' om te 
proberen de middelen te achterhalen voor bloedende aambeien. Is de lijst nog te groot, kies dan 
weer optie <2> en voer nogmaals een symptoom in, enz. Zijn een aantal zoekacties uitgevoerd, dan 
kunt u de opties <3> en <4> uitproberen.
Deze zoekmethode is bij het vademecum tevens ingebouwd om te kunnen zoeken in de middelen 
van één bepaalde firma of één bepaalde subcategorie van een firma. U begint dan vanuit het 
'overzicht opgenomen firma's en producten'. Na selectie van het gewenst onderdeel verschijnt de 
lijst met middelen. Vervolgens kunt u weer middels optie <2> gaan zoeken binnen de getoonde 
middelen.

Met betrekking tot het zoeken geldt hetzelfde als aangehaald bij de zoekmethode 'zoek naar 
willekeurig begrip in de tekst'. U hoeft geen volledige woorden in te voeren, maar kunt 
volstaan met enkele kenmerkende letters. Het programma zoekt naar het voorkomen van 
datgene wat u intypt. Let voorts op hetgeen is beschreven op pagina 12 (Zoeken in de 
database).

5. Toon gezochte begrippen F5
Met al dat zoeken is het natuurlijk goed mogelijk dat u op een bepaald moment niet meer wat waar 
nu precies naar gezocht is. Oplossing voor dit probleem wordt geboden door optie 5 "Toon gezochte 
begrippen". Na keuze verschijnt een venster in beeld met de gegevens over de zoekacties. U kunt 
er zien hoe u in eerste instantie begonnen bent met zoeken en er staat een lijst in met de 
ingevoerde begrippen. Bij elk begrip is tussen haakjes aangegeven bij welke zoekactie dit begrip is 
ingevoerd. In het vademecum bevat dit venster nog een extra lijst welke gebruikt wordt als de 
klachtenindex het uitgangspunt is. De meeste klachten in de index kennen synoniemen en al die 
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synoniemen of soortgelijke klachten leiden steeds naar dezelfde middelen. In de extra lijst staan alle 
begrippen welke leiden tot dezelfde middelen.

Sortering
1. Titel
2. Firma, Titel
3. Firma, Subcategorie, Titel
4. Standaard

Middels deze opties kunt u bepalen in welke volgorde de titels moeten verschijnen in het overzicht.

Extra
1. Lijst met gevonden middelen F6

Er wordt een overzicht samengesteld op basis van de middellijst. Het overzicht bevat niet alleen de 
middelen, maar tevens de bijbehorende firma's. Is de middellijst een gevolg van het zoeken, dan 
staan ook de gezochte begrippen op het overzicht en eventueel de toelichtingsregel (als er gezocht 
is via de index).
Dit complete overzicht wordt op de kladblok gezet en deze verschijnt automatisch in beeld.

2. Adres van Firma F11
Toont het adres van de firma welke op dat moment boven de lijst met namen staat. Is er geen adres 
opgenomen, dan heeft deze optie geen uitwerking.
Opmerking:
In sommige gevallen zijn meerdere adressen beschikbaar (bv. van de nederlandse en belgische 
vestiging). In dat geval kunt u door de adressen bladeren.

3. Recept F12
Ga als volgt te werk om in VIG een recept te maken.  Selecteer met muis of toetsenbord de tekst 
welke opgenomen dient te worden in het recept (bv. gebruik of dosering). Druk nu F12 (of Kies 
<Extra> <Recept>). Staat er nog iets op de kladblok, dan wordt gevraagd of deze leeggemaakt 
moet worden. Is de kladblok leeg, dan wordt gevraagd naar de naam van de ontvanger van het 
recept. Vervolgens wordt een tekst aangemaakt voor de kladblok met naam, naam middel en 
geselecteerde tekst. Maakt u de kladblok niet leeg, dan wordt de naam van het middel en de 
geselecteerde tekst toegevoegd aan de tekst op de kladblok. Zo kunt u dus meerdere middelen in 
het recept opnemen. Vervolgens kunt u op de gebruikelijke wijze de tekst in de kladblok aanpassen 
en afdrukken.
Zodra de tekst naar de kladblok gekopieerd is, wordt de kladblok getoond.

9. Zet actuele tekst op kladblok
Hiermee kunt u de tekst welke in het venster staat in zijn geheel kopiëren naar de kladblok om deze 
van daaruit dan te versturen via fax of e-mail. Deze optie kan handig zijn als er bijvoorbeeld sprake 
is van een formulier. Het is mogelijk om het hier in te vullen en af te drukken, maar als u het naar de 
kladblok zet, dan ziet u gelijk hoe het eruit komt te zien op bijvoorbeeld een A4. Nadat de tekst 
gekopieerd is wordt gelijk de kladblok geactiveerd.
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Selectiemenu

Het vademecum in VIG bevat een grote hoeveelheid informatie, en deze hoeveelheid zal in de toekomst 
alleen nog maar toenemen. Dit maakt het noodzakelijk dat de gebruiker ervoor dient te waken niet te 
verdwalen.

Methodes om niet te verdwalen:
1. Als u weet bij welke firma u moet zijn, werk dan vanaf het overzicht firma's (totaal overzicht of 

bepaalde subcategorie). Werk vervolgens met het zoekmenu.
Werken vanuit het overzicht biedt altijd een geordende blik op het vademecum.

2. Het selectiemenu waarmee u het aantal resultaten kunt beperken dat u krijgt door het  'Zoeken in 
het vademecum'. U selecteert hier de firma's waarvan u producten wel/niet wilt zien en u kunt de 
soorten producten selecteren.

3. Het radicaal verwijderen van een hoofd- of subcategorie. Blijven bij methode 2 de teksten altijd nog 
beschikbaar via het overzicht van firma's, bij deze methode worden ze definitief uit het vademecum 
verwijderd. Deze methode heeft tevens een positief effect op de zoek-snelheid.
Het verwijderen (en eventueel weer terugzetten) van hoofd- en/of subcategorieën kan via het 
programma VIGExtra - onderhoud, onderdeel vademecum.

Het selectiemenu
Dit onderdeel is te vinden in het venster 'Zoeken in het vademecum' (F3) of het venster 'Firma's en 
producten' (F4). Vervolgens roept u de gewenste selectie op door het menu 'Selectie' te openen en de 
gewenste optie te kiezen.
Het daadwerkelijk selecteren of deselecteren kunt u door in de betreffende regel te klikken en 
vervolgens de spatiebalk te gebruiken. Deze werkt dus als een schakelaar tussen ja en nee.

1. Selectie van firma's (hoofdcategorieën) (F8)
Er verschijnt een overzicht in beeld met alle opgenomen firma's en andere hoofdcategorieën. Bij 

elke 'hoofdcategorie'kunt u aangeven of deze wel/niet geselecteerd moet worden (middels het selecteren 
van de betreffende categorie en dan drukken van de spatiebalk).
Tevens kunt u hier aangeven in welke volgorde u de resultaten van een zoekactie wilt zien. Standaard is 
de volgorde: eerst de firma en binnen die firma alfabetisch op naam. Wilt u alle gevonden middelen 
alfabetisch op naam laten verschijnen, zet dan de 'rang' voor elke firma op eenzelfde waarde. Wilt u de 
volgorde handmatig wijzigen, maak dan de cel met de 'rang' actief en voer een waarde in. Zijn er 
meerdere firma's met eenzelfde waarde, dan zullen alle middelen binnen die firma's in alfabetische 
volgorde getoond worden zodra de betreffende rang aan de beurt is.

Toetsen met een speciale betekenis:
spatiebalk schakelt tussen ja en nee
F1 Alle firma's (hoofdcategorieën) selecteren
F2 Alle firma's (hoofdcategorieën) deselecteren
F3 Standaard volgorde (beginnen met 1 en telkens met 1 ophogen volgens alfabetische volgorde)
F4 Alle firma's (hoofdcategorieën) rang 1. De zoekresultaten worden dan alfabetisch op naam middel 

getoond.

2. Selectie van soorten middelen (F9)
Hier verschijnt een overzicht van de diverse soorten middelen (teksten) welke in het vademecum 

zijn opgenomen. Als u alleen geïnteresseerd bent in bepaalde soorten middelen (bv. homeopathische 
producten die geregistreerd zijn of bloesemremedies, etc.) kunt de andere soorten via het selectiemenu 
deselecteren.

Toetsen met een speciale betekenis:
spatiebalk schakelt tussen ja en nee
F1 Alle soorten middelen selecteren
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F2 Alle soorten middelen deselecteren

De gemaakte selectie wordt steeds opgeslagen en zal bij een volgende update automatisch worden 
aangevuld met nieuwe firma's en soorten middelen. Juist vanwege deze toevoegingen is het altijd 
raadzaam om na installatie van de update de selectie even te controleren.

Pagina 32 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

Zoeken in het vademecum

Zie ook het hoofdstuk 'Tips - Zoeken in vademecum'.

Er zijn 3 basismethoden opgenomen om de informatie in het vademecum te doorzoeken:
A. Klachtenindex.
B. Naam van het middel.
C. Willekeurig.

Welke methode ook gekozen wordt, er zal tijdens het zoeken rekening worden gehouden met een 
eventueel gemaakte selectie van firma's of soorten middelen.
Deze selectie kunt u zelf aangeven via het selectiemenu dat u kunt oproepen in het onderdeel 'Zoeken 
in het vademecum' en 'Firma's en producten'.
Het maken van een goede selectie zorgt ervoor dat u alleen datgene te zien krijgt wat u wilt zien.
Standaard zijn alle firma's (hoofdcategorieën) en alle soorten tekst geselecteerd.
Uw selectie blijft bewaard en u hoeft dus niet steeds na elke update opnieuw de selectie aan te maken. 
In verband met nieuwe firma's of coderingen is het wel nodig om na installatie van een update de 
selectie te controleren.

Op verzoek is ook een menu-optie aanwezig om het 'Modern Medisch Woordenboek' vanuit dit venster 
te openen.

* De 3 zoekmethoden
1. Klachtenindex

Begin met het typen van de gewenste klacht en de lijst zal automatisch proberen om in 
overeenstemming te blijven met het ingevoerde. Is dit niet meer mogelijk, dan springt de lijst terug 
naar het begin (de ingevoerde klacht komt niet voor). Ziet u de klacht staan, dan kunt u met de 
<tab> toets in de lijst en vervolgens met <pijltje omlaag> bij de klacht komen. Druk <enter> en zodra 
de resultaten bekend zijn, verschijnen ze in beeld. Met behulp van de muis kunt u de resultaten 
oproepen door 2x te klikken op de betreffende klacht. Tevens kunt u de muis gebruiken om de 
schuifbalk te bedienen welke rechts van de klachtenlijst staat.
De klachtenindex is handmatig aangemaakt op basis van voorhanden gegevens. Niet alle producten 
welke voorkomen in het vademecum zijn gekoppeld aan deze index, zoals bijvoorbeeld de 
bloesemremedies en de meeste (essentiële) oliën.

2. Zoeken op naam of titel
Er verschijnt een invoervenster waar u de naam of een gedeelte ervan kunt intypen. Vervolgens 
kunt u aangeven of het ingevoerde aan het begin van de naam of ergens willekeurig in de naam 
dient voor te komen. Dit laatste is handig als slechts een deel van de naam bekend is.
Voer bij voorkeur niet de gehele naam in, vooral niet als er een 'streepje' of afkorting in kan 
voorkomen. Enkele kenmerkende letters is meer dan voldoende.

3. Zoek naar willekeurig begrip in de tekst
Nu kunt u in het invoervenster iets willekeurigs intypen en het programma zal het gehele 
'geselecteerde' vademecum doorzoeken op het voorkomen van het ingevoerde. Zodra al deze 
middelen gevonden zijn, verschijnt weer het resultatenvenster.

Toelichting: Zoeken naar een willekeurig begrip
Als we iets opzoeken in een database, dan stellen we in principe een bepaalde vraag: "Ik wil alle 
items zien die voldoen aan de volgende voorwaarden ...". Zoeken we een enkel begrip of een 
bepaalde naam, dan is het allemaal heel eenvoudig. Daar waar in VIG gezocht kan worden in de 
database (vademecum en optionele modules), kunnen echter ook complexere voorwaarden 
opgegeven worden. Er kunnen meerdere begrippen tegelijk worden ingevoerd waarbij geldt dat al 
die begrippen in een tekst dienen voor te komen. Voorts kan gezocht worden naar teksten waar of 
het een of het ander in voorkomt en er kan gezocht worden naar teksten waar een bepaald begrip 
NIET in voorkomt. Om deze mogelijkheden te bereiken is het wel nodig dat het gevraagde op een 
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bepaalde manier wordt ingevoerd:
1. zoeken naar EN het een EN het ander: plaats een komma of het woordje 'en' tussen de 
begrippen.
2. zoeken naar OF het een OF het ander: plaats het woordje 'of' tussen de begrippen.
3. zoeken naar NIET: plaats het woord 'niet' voor het begrip dat niet mag voorkomen.
In alle andere gevallen wordt precies datgene gezocht wat ingetypt wordt. Bijvoorbeeld "bloedende 
aambeien" laat zoeken naar alle teksten waar beide woorden op dezelfde manier voorkomen, dus 
als "bloedende aambeien". Typen we "aambeien, bloeden" dan wordt gezocht naar teksten waar én 
aambeien én bloeden in voorkomen. Typen we "aambeien, niet bloeden", dan moet wel het begrip 
"aambeien" voorkomen, maar in de tekst mag nergens staan "bloeden" (in welke samenstelling dan 
ook).
Opmerking:
Maak geen combinaties van én/of daar dit tot allerlei verwarringen kan leiden. Zoek in zo'n geval 
eerst de teksten waar bepaalde begrippen in voor moeten komen. Start vervolgens een volgende 
zoekactie en zoek daarin naar de begrippen die mogelijk voorkomen (dus .... of ..... of .... etc.). Het 
zoeken naar iets dat NIET mag voorkomen kan wel gecombineerd worden met het zoeken naar 'en' 
en naar 'of'.
Spelen met deze mogelijkheden zal tonen dat het allemaal eenvoudiger is dan het beschrijven 
ervan.
Let op:
Deze manier van zoeken kan gebruikt worden bij 'zoeken naar een willekeurig begrip' in het 
vademecum en in de optionele modules. Voorts kan deze manier van invoeren gebruikt worden bij 
de menu-optie 'zoeken in alle actuele teksten' zoals deze voorkomt in vademecum, eigen teksten en 
optionele modules.

Sorteren beïnvloedt zoeksnelheid
Als de resultaten gesorteerd moeten worden, dan verschijnt de resultatenlijst pas als alle artikelen 
gevonden zijn. Dus VIG moet wachten totdat het database-onderdeel in Windows klaar is met de 
zoekactie. Dit kan vooral bij het willekeurig zoeken in het vademecum leiden tot wachttijden. Is 
sorteren niet nodig, dan verschijnen de resultaten zodra de eerste gevonden zijn. De lijst bouwt zich 
op tijdens het bladeren. Het wel of niet sorteren kan aangegeven worden in het tabblad diversen van 
onderdeel opties (bereikbaar vanuit het hoofdmenu).
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Optionele modules

Dit onderdeel heeft betrekking op de database vigboek.mdb welke evenals het vademecum beveiligd is. 
Dit wil zeggen dat de inhoud niet te wijzigen is. Wel kunt u voor het afdrukken de inhoud van een 
tekstvenster tijdelijk wijzigen.
In het verleden waren de onderdelen van dit menu 'optioneel', vandaar de naam 'optionele modules'. Na 
aanschaf van zo'n optionele module ontving de gebruiker nieuwe licentiegegevens, zodat de module 
beschikbaar kwam in het menu.
Op een bepaald moment is in het verleden besloten om de modules 1 t/m 5 standaard beschikbaar te 
stellen. Module 8 was alleen beschikbaar in VIG Professional, maar eind 2019 is besloten om deze ook 
open te stellen in VIG Standaard.
Heeft u de speciale MatMedi versie aangeschaft, dan is optie 3 en 4 beschikbaar.
Heeft u VIG, dan optie 1. Heeft u een geldig standaard-abonnement op VIG, dan ook optie 2, terwijl bij 
een geldig Professional abonnement alle drie de modules beschikbaar zijn.

Op dit moment zijn er 5 modules beschikbaar:
1. Modern Medisch Woordenboek Patrice van Efferen, Arts
2. Etherische oliën Stg. Voorlichting Natuurgeneeswijzen
3. Kruiden Edward H. Oswald
4. Protocollenboek Stg. Science & Nutrition
5. Suppletie adviezen Bert van Aalst
8. Het Generaliteitenoverzicht / Materia Medica

Cor de Rijke / SORAG-Akademie

2, 3 en 4 zijn van oudere datum, maar aangezien de informatie toch waardevol kan zijn, zijn deze 
modules toch nog steeds opgenomen in VIG. De etherische oliën (2) en kruiden (3) waren 'vroeger' 
onderdeel van de categorie 'Nutramin' in het vademecum. Later zijn ze als module in dit menu 
opgenomen.

De werkwijze is sterk vergelijkbaar met de onderdelen van het vademecum en het is dus aan te bevelen 
om met name het hoofdstuk '2.1 Zoeken in het vademecum' en '2.a Resultatenvenster' te lezen. Voor 
het 'Generaliteitenoverzicht / Materia medica' onderdeel gelden een paar kleine 
afwijkingen/uitzonderingen.

Na keuze van een van de boeken, verschijnt een venster waarin u of een totaal overzicht van het boek 
kunt kiezen, of een gedeelte eruit, of waar u kunt zoeken naar de titel van een hoofdstuk, dan wel naar 
een willekeurig begrip in de teksten ervan. Bij dit laatste kunt u weer gebruik maken van de 
mogelijkheden welke beschreven zijn in 'zoeken in het vademecum'.

Als resultaat van een keuze in dit venster, verschijnt het resultatenvenster van het gekozen boek. Links 
van het tekstvenster vindt u de lijst met hoofdstuktitels (vergelijkbaar met het vademecum). Boven het 
tekstvenster staat informatie over het gedeelte van het boek waar de tekst uitkomt en de auteur ervan. In 
de kop van het venster is te lezen welk boek het uitgangspunt vormt.

Menu-opties

Algemeen
1. Instellen marges voor afdrukken F7
2. Afdrukken hoofdstuk Ctrl-P
9. Naar hoofdmenu

Zoeken
1. In de actuele tekst Ctrl-F
2. In alle actuele middelen F3
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3. Toon resultaten zoekactie (0) F2
4. Toon resultaten zoekactie (2) F4
5. Toon gezochte begrippen F5

Onder de tekst staat het aantal hoofdstukken dat u kunt vinden in de  lijst en het volgnummer van het 
hoofdstuk dat op dat moment in het tekstvenster staat. Voorts natuurlijk 'afdrukvoorbeeld' om een 
voorbeeld van de tekst te zien (met pagina-nummering), 'het printertje' om de tekst meteen af te drukken 
en de knop <9. naar hoofdmenu>.
Bij het Modern Medisch Woordenboek zijn een aantal plaatjes opgenomen. Hoort er een afbeelding bij 
een hoofdstuk, dan verschijnt de knop 'afbeelding', zoals bij 'vademecum' en 'eigen teksten'.

Zoeken in generaliteitenoverzicht / materia medica
Het zoeken in de teksten van de modules is zondermeer vergelijkbaar met het zoeken in het 
vademecum. De enige uitzondering vormt de materia medica waar u een extra element tegenkomt 
als u uw zoekcriterium opgeeft.
De materia medica kent een aantal kenmerkende categorieën bij de beschrijving van een simplex, 
bijvoorbeeld waarneming, ogen, hart, buik, etc. Steeds weer worden dezelde categorieën bij elk 
simplex gebruikt, al is het wel zo dat niet bij elk simplex alle categorieën opgenomen zijn. Daarom 
ook dat in het overzichts-scherm van de materia medica gekozen kan worden voor een bepaalde 
categorie. Als u dit doet ziet u alle simplexen waarbij de betreffende categorie voorkomt.
Zodra u gaat zoeken in de materia medica - vanuit het overzichts-scherm of vanuit het zoek-menu - 
biedt het opgeven van de categorie een extra selectie-criterium.
U geeft dus niet alleen het te zoeken begrip of een combinatie van begrippen op, maar u kiest 
tevens een categorie uit de lijst onder het zoekcriterium (of als het ergens in de totale tekst mag 
voorkomen kiest u 'Totaalbeeld').
Bij het invoeren van zoekcriteria kunt u er rekening mee houden dat de opgenomen materia medica 
voldoet aan de nieuwe spelling.
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Boeken in PDF formaat

Evenals de teksten van de optionele modules bevinden ook deze pdf 'bestanden' zich in de database 
vigboek.mdb. Door gebruik te maken van het pdf-formaat blijft de originele opmaak, zoals deze bedoeld 
is voor de gedrukte uitgave, compleet behouden. Dit formaat is dan ook uitstekend geschikt voor 
documentatie waar sprake is van schema's en afbeeldingen.

Na keuze van het onderdeel verschijnt een titeloverzicht van de opgenomen pdf's. Steeds is te zien van 
welke auteur of uitgever (firma) een werk afkomstig is, en indien nodig wordt ook een korte toelichting of 
subtitel getoond.

Wilt u de volledige tekst zien, dan klikt u dubbel op de gewenste titel, of u drukt <enter> als de 
betreffende titel geselecteerd is. Vervolgens wordt de pdf getoond in de pdf-'viewer'.

Staat de tekst in beeld, dan kunt u via de knoppenbalk de complete tekst afdrukken (printertje) of door 
de tekst navigeren (1ste pagina, vorige pagina, volgende pagina, laatste pagina). Rechtsboven ziet u 
steeds op welke pagina u bent.

Het is ook mogelijk om naar tekst te zoeken. Voer eerst de gewenste tekst in en klik vervolgens op de 
'verrekijker'. Wilt u de volgende plek zoeken waar de tekst voorkomt, dan klikt u op het pictogram rechts 
van de te zoeken tekst.

Wilt u tekst of afbeeldingen selecteren dan klikt u op het driehoekje naast de pijl en kiest u de gewenste 
optie. Na selectie klikt u met de rechter muisknop en kunt u het geselecteerde kopiëren naar het 
klembord.

Tenslotte kunt u de weergave ook vergroten of verkleinen via de zoomopties (knop voor vergroten en 
verkleinen of direct intypen van het gewenste zoompercentage).
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Nawoord

Het vademecum in VIG

In het hoofdmenu ziet u in de statusbalk (grijze balk aan onderkant van het venster) de datum van het 
laatst geïnstalleerde vademecum. Het gaat hierbij om de datum van het vademecum dat op cd wordt 
geleverd. In het kader van het genomen abonnement ontvangt u 3 keer per jaar een update op cd, in 
april, augustus en december.
Tussendoor kunt u met behulp van VIGExtra (onderhoud) controleren of er updates beschikbaar zijn via 
internet. Installatie van deze updates past de genoemde datum niet aan.
Updates via internet komen regelmatig beschikbaar. Hierbij gaat het dan met name om de prijslijsten van 
de groothandels (Holland Pharma/Varuvo en Unipharma). Om niet alle updates te moeten ophalen, is er 
een splitsing toegepast. U kunt kiezen voor:
- Updates vademecum/prijslijsten (anders dan die welke onderstaand genoemd worden)
- Update prijslijst Holland Pharma (Varuvo) - wekelijks op maandag
- Update prijslijst Unipharma - wekelijks op maandag
- Update prijslijst VSM - direct nadat we een nieuwe prijslijst van VSM ontvangen.

Adresklapper VIG-gebruikers

In deze adresklapper worden alleen de adressen opgenomen van gebruikers die daar toestemming voor 
hebben gegeven. Wilt u uw gegevens ook laten opnemen in de klapper 'VIG-bezitters', dan kunt u per 
fax, brief, e-mail of telefoon doorgegeven hoe de vermelding dient te zijn. Bij de eerstvolgende update op 
cd zullen de gegevens dan opgenomen zijn.

Pagina 38 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

Tips - Zoeken in het vademecum

Kijk eerst of het voor u van belang kan zijn om de selectie-opties te gebruiken. In het scherm 'zoeken in 
het vademecum' of 'Firma's en producten' vindt u links boven het selectie menu. Hier kunt u aangeven 
dat alleen bepaalde firma's doorzocht moeten worden of alleen bepaalde soorten producten. Voorts kunt 
u de volgorde van belangrijkheid van de firma's aangeven zodat u die middelen het eerst ziet die u het 
eerst wilt zien.
 
Het onderstaande heeft niet alleen betrekking op het onderdeel 'zoeken in het vademecum', maar ook 
op het zoeken via het menu <Zoeken>  in het resultatenvenster.

Zoeken via de klachtenindex:
* Voordeel snel en er wordt rekening gehouden met synoniemen. De middelen in VIG zijn 'handmatig' 
gekoppeld aan klachten uit de index met als gevolg dat dus alleen middelen gevonden worden die 
wenselijk zijn. 
* Nadeel: er kan slechts één klacht geselecteerd worden. De klachtenindex is niet volledig en niet alle 
producten zijn gekoppeld aan de klachtenindex om het overzicht te kunnen houden.
* De klachtenindex kan een goed uitgangspunt zijn om vervolgens met zoekopties in het 
resultatenscherm verder te spitten.

Zoeken op naam of titel:
* Voordeel: snel
* Nadeel: u dient de naam of een gedeelte ervan te kennen.

Zoek naar willekeurig begrip in de tekst:
* Voordeel: meer controle over de manier van zoeken.
* Nadeel: kan - afhankelijk van de computer - lang duren en er wordt geen rekening gehouden met 
synoniemen.

Bij 'zoeken op naam' of 'willekeurig begrip' en bij de zoekopties in het resultatenvenster is de invoer van 
het gezochte uitermate belangrijk.
1. Voorkom de invoer van streepjes of spaties in namen, want de schrijfwijze is bij de firma's niet altijd 

even consequent.
2. Beperk de invoer tot kenmerkende letters, bv. aesc vindt ook aesculus.
3. Is de naam van een middel een samenstelling van 2 of meer woorden, gebruik dan één woord(deel) 

en zet de optie op <ergens in het veld>.
4. Bedenk dat op de volgende manier gezocht wordt:

a. 2 of meer woorden naast elkaar -> in de tekst moet dezefde combinatie staan.
b. 2 of meer woorden gescheiden door of -> in de tekst moet één van de woorden staan (zo kunt u 
bijvoorbeeld zoeken op synoniemen).
c. 2 of meer woorden gescheiden door het woordje en of door een komma (en spatie)-> alle 
begrippen moeten in de tekst staan, maar ze hoeven niet bij elkaar te staan (op deze manier kunt u 
in één keer zoeken naar meerdere klachten of symptomen).
d. een woord met niet ervoor -> in de tekst mag het betreffend begrip niet voorkomen.

5. In het menu 'zoeken' in het resultatenvenster kunt u altijd terug naar een vorige zoekactie om van 
daaruit dan weer verder te zoeken. U kunt tot 10 zoekacties na elkaar uitvoeren. Steeds binnen de 
reeds gevonden middelen.

6. Er zijn verder nog speciale karakters die gebruikt kunnen worden bij de invoer van een criterium:
a. het ? geeft aan dat op die plaats een willekeurig teken mag staan.
b. een # geeft aan dat op die plaats een willekeurig cijfer moet staan.

 c. [karakters of karakterlijst] (bijvoorbeeld [vw] of [a-c] voor a, b en c) geeft aan dat op de 
betreffende plaats een van de genoemde karakters moet staan.
d. [!karakters of karakterlijst] (bijvoorbeeld [!vw] of [!a-c] voor a, b en c) geeft aan dat op de 
betreffende plaats de genoemde karakters niet mogen staan.
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Voorbeelden:
bloedende aambeien

in de tekst moet letterlijk bloedende aambeien staan.
aambei, bloeden
aambei en bloeden

beide vinden niet alleen de bloedende aambeien maar ook elke andere samenstellingen, zolang in 
de tekst maar beide begrippen voorkomen. Dit kan betekenen dat dus ook teksten gevonden 
worden waarbij beide begrippen niets met elkaar te maken hebben.

aambei, niet bloeden
in de tekst moet aambei (of aambeien etc.) staan, maar bloeden (of bloedend) mag niet voorkomen.

aambei of bloeden
geeft alle teksten waar een van beide begrippen in voorkomt.

baarmoeder[vw]
vindt baarmoederverzakking, maar ook baarmoederwand. Alle andere samenstellingen komen niet 
voor bij de resultaten.

baarmoeder[!vw]
vindt juist alle samenstellingen behalve de zojuist genoemde.

88##
vindt elke cijfercombinatie welke begint met 88 en gevolgd wordt door minstens 2 cijfers.

B#
kan gebruikt worden om de B-vitamines te vinden.

B?100
vindt B 100 en B-100.

Afsluiting
1. In VIG vindt u op 2 plaatsen producten, enerzijds in het vademecum, anderzijds in de prijslijst. Als 
van een artikel in de prijslijst een tekst beschikbaar is, dan is die daar op te roepen. Andersom geldt dat 
als een prijs van een product bekend is, dan is deze op te roepen vanuit het vademecum.
Bedenk goed dat het hier echt om 2 verschillende plaatsen in VIG gaat. Ook in de database van VIG 
gaat het hierbij om twee verschillende informatiebronnen: als gezocht wordt in het vademecum staat dat 
totaal los van het artikelenbestand, en het zoeken in het artikelenbestand staat geheel los van het 
vademecum. Pas als er resultaten bekend zijn kan de informatie uit beide aan elkaar gekoppeld worden.
2. De naam van een product hoeft in beide onderdelen niet dezelfde te zijn. Bent u met name bekend 
met productnamen uit een artikelenbestand, dan kunt u het product gewoon opzoeken in de prijslijst en 
van daaruit de informatie oproepen.
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Nieuwsbrieven 2001

Samenvatting van de nieuwsbrieven juni, september en december 2001

Belangrijk nieuws

VIG is altijd bedoeld geweest voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, dus artsen, 
therapeuten, apothekers, drogisten, etc. Dit betekent dat de meeste teksten in het vademecum bedoeld 
zijn voor de ogen van de professionele gebruiker en NIET voor die van de consumen. De laatste tijd 
wordt door de Keuringsdienst van Waren (op aandringen van de Inspectie) streng gecontroleerd op de 
inhoud van teksten van met name fytotherapeutica en voedingssupplementen welke terecht komen bij 
consumenten. Hier behoren vooral geen medische claims in te staan. Vanaf de juni 2001 versie van VIG 
zal bij het afdrukken van een tekst uit het vademecum een waarschuwing in beeld komen als er sprake 
is van een 'tekst voor de beroepsbeoefenaar'.
Wij verzoeken eenieder om hier zorgvuldig mee om te gaan daar anders een situatie kan ontstaan 
waarin er regelgeving komt waarbij het niet meer mogelijk is om gerichte informatie te verstrekken over 
de mogelijkheden van een product.
Tevens zullen alle teksten standaard voorzien worden van 2 extra regels tekst aan het einde:
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de professionele hulpverleners.
Raadpleeg een deskundige bij twijfel over het gebruik van dit middel in combinatie met andere middelen.

Wijzigingen en aanvullingen in juni 2001

Ook nu weer is de omvang van het vademecum toegenomen en daarom wordt het steeds belangrijker 
voor u als gebruiker om gebruik te maken van de mogelijkheden om het vademecum aan te passen aan 
uw wensen. Hiervoor heeft u 2 mogelijkheden:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Producten welke dubbel waren opgenomen in het vademecum:
In het verleden waren een aantal producten of beter gezegd firma's dubbel opgenomen in het 
vademecum omdat de Belgische firma onder een andere naam opereerde dan de Nederlandse 
(bijvoorbeeld Biodynamics voor België = Euro-Nutri voor Nederland, of Similia voor België = Vivox voor 
Nederland). De 'probleem' hebben we opgelost door in het firma-overzicht van het vademecum wel de 
firma's apart te noemen, maar beide verwijzen dan naar dezelfde 'hoofdcategorie'. De producten staan 
er nu dus maar één keer in en de naam van de betreffende hoofdcategorie is dan Biodynamics / Euro-
Nutri of Similia / Vivox.
Unda heeft in België een eigen vestiging, maar wordt in Nederland vertegenwoordigd door House of 
Nature. In het overzicht staat nu Unda als aparte firma, maar hier wordt dan doorverwezen naar House 
of Nature.
Als in het extra menu de adressen opgevraagd worden, vindt u wel alle adressen die van toepassing 
zijn.

Programma

1. Het werk aan VIG is en blijft mensenwerk en bij elke aanpassing of het ontwikkelen van nieuwe 
mogelijkheden kunnen fouten worden gemaakt. Zodra fouten of problemen gemeld worden, worden 
deze door ons aangepakt en opgelost. Zo ontstaan de 'kleine wijzigingen/aanpassingen' welke in 
elke nieuwsbrief - voor zover nodig - gemeld worden.

2. Bij de installatie van de database wordt vanaf de juni-versie gecontroleerd of er voldoende ruimte is. 
Verder worden de locaties van de bestanden gecontroleerd en indien nodig wordt geprobeerd een 
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en ander automatisch te corrigeren.Lukt dit niet, dan komt een melding in beeld en kunt u zelf via 
het onderdeel 'Opties' in het algemeen menu de juiste locatie aangeven.

3. In maart 2001 is even het register van Windows gebruikt voor de instellingen, maar vanaf juni wordt 
het weer op de oude manier gedaan via een configuratie-bestandje voor de instellingen (vig.ini).

4. Handleiding (nieuw)
Vanaf juni is de handleiding onderdeel van VIG.

6. Vademecum
A. Firma-overzicht
Staat nu los van het daadwerkelijk aantal opgenomen firma's. Bij sommige namen wordt u 
automatisch doorverwezen naar de opgenomen firma (combinatie). In deze versie geldt dat voor 
Biodynamics / Euro-Nutri, Similia / Vivox en Unda / House of Nature. Een knop is toegevoegd om te 
kunnen zoeken naar een 'subcategorie' (bijvoorbeeld merk).
B. Waarschuwingsvenster bij afdrukken van teksten.
(Zie 'belangrijk nieuws' aan het begin van dit hoofdstuk)
U kunt altijd de tekst van producten aanpassen (indicaties eruit halen, e.d.) en dan afdrukken. De 
informatie in de database wordt hierdoor NIET aangepast.
C. Verkoopprijzen 
Bij de getoonde prijzen wordt eerst gekeken of dit product bij de groothandel in het assortiment zit. 
Is dat het geval dan worden die prijzen getoond. Reden hiervoor is dat deze het meest actueel zijn. 
De datum van de prijslijst wordt aangegeven.
D. Registratie homeopathica 
Het veld 'Geregistreerd' is toegevoegd.
E. Tekst naar kladblok.
In het menu Extra is een optie opgenomen om de gehele tekst uit het venster naar de kladblok te 
zetten. Vandaar kunt u dan een en ander bewerken en vervolgens opslaan of per email of fax 
versturen.

5. Prijslijsten
A. Bij de prijslijsten van de groothandel wordt naast het adres van de groothandel ook dat van de 
betreffende firma getoond als daarvan informatie in VIG te vinden is. Deze adressen zijn op te 
vragen via het menu 'Extra'.
Bij het bestellen van producten vanuit de prijslijst van een groothandel wordt de mogelijkheid 
geboden om te bestellen bij de groothandel of bij de betreffende firma.
B. Nieuwe optie in de prijslijst: 'Maak selectie van artikelen'. Deze optie werkt als het normale 
zoeken naar een artikel met als verschil dat nu alle artikelen welke voldoen aan het zoekcriterium in 
één keer getoond worden.
Start u een nieuwe zoekactie, dan wordt toch weer gezocht in alle artikelen van de prijslijst. 
In bepaalde specifieke situaties ontstond een runtime-error 3021 met als gevolg dat het programma 
eruit vloog. Ook hier is de oorzaak gevonden en opgelost.
C. Vanaf december worden alle prijzen in euro's vermeld. Tot maart 2002 worden ter informatie nog 
de prijzen in NLG erbij gezet.
D. Op verzoek is de mogelijkheid ingevoerd om gelijk na selectie van een firma de naam van een 
middel in te typen. Bedenk wel dat steeds gezocht wordt naar het eerste item dat voldoet aan het 
ingetypte. Sorteer dus eerst de lijst met Ctrl-N als u van te voren weet dat er meerdere middelen zijn 
met dezelfde naam. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor F3 (zoeken met meerdere mogelijkheden) of 
Alt-4 waarbij u gelijk een selectie kunt maken van middelen met dezelfde voorwaarden.
Kies een firma, druk <enter> en voer de beginletters van een gezocht middel in, druk weer <enter> 
en u bevindt zich in de prijslijst om daar te bladeren.

6. Cliëntenmodule
A. 'Algemeen receptformulier'
Deze nieuwe optie in het menu 'Cliëntenmodule' werkt vergelijkbaar als het receptonderdeel bij de 
cliëntenkaart. Verschil is dat dit formulier NIET gekoppeld is aan een bepaalde cliënt en dat de 
informatie dus NIET bewaard blijft.
B. Handmatig afspraken toevoegen.
Er zijn gebruikers die hun gehele cliëntenbestand aan het overzetten zijn naar VIG. Juist voor deze 
groep is een commandoknop toegevoegd bij het onderdeel afspraken. U kunt daar een datum 
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instellen en vervolgens klikken op de knop 'afspraak tussenvoegen'.
(December) Hier werd bij een aantal mensen steeds weer voor een bepaalde datum een afspraak 
aangemaakt zodra de betreffende cliënt werd opgeroepen. Dit probleempje is nu opgelost, maar u 
dient wel even de teveel aangemaakte afspraken te wissen.
Het printertje bij het tabblad opmerkingen werkte niet; dit is opgelost.
C. Wachtwoord (december)
Iedereen die persoonlijke gegevens gaat registreren is verplicht om hier op correcte wijze mee om 
te gaan. Onbevoegden mogen deze gegevens niet kunnen inzien. In feite dient u uw computer 
afdoende te beveiligen tegen gebruik door derden, maar wij willen een handje helpen met de optie 
om de cliëntenmodule in VIG af te schermen middels een wachtwoord. Via het menu 'Opties', 
tabblad 'Diversen' kunt u een wachtwoord instellen voor het gebruik van deze module. Stelt u een 
wachtwoord in, dan dient u telkens als u gebruik maakt van de cliëntenmodule dit wachtwoord op te 
geven.
D. Recept
Bij verzending van het recept via e-mail diende u steeds weer in te vullen waar het heen moest. In 
de december versie wordt het laatst ingevoerde e-mailadres onthouden en bij een volgend recept 
wordt dit standaard ingevuld.

8. Combinatie Generaliteitenoverzicht / Materia Medica
(September). Cor de Rijke heeft de laatste maanden de teksten van beide modules samengevoegd 
tot één geheel. Wij hebben het programma-onderdeel Generaliteitenoverzicht / Materia Medica 
zodanig aangepast dat met de nieuwe opzet gewerkt kan worden. Naast de bekende categorieën uit 
de Materia Medica kan nu ook gezocht worden in alleen generaliteiten, relaties of indicaties. Voorts 
kan ervoor gekozen worden om de middelen van een bepaald deel op te vragen (bv.uit de groep 
'Cactus - Cytisus lab'). De bezitters van beide modules zullen bij het menu 'optionele modules' zien 
dat de afzonderlijke namen verdwenen zijn en vervangen door de nieuwe module. De bezitters van 
of Materia Medica of Generaliteitenoverzicht zullen een afzonderlijk schrijven ontvangen over hoe ze 
de update naar de combinatie kunnen krijgen.

9. Modern Medisch Woordenboek
Op verzoek is voor de abonnees het Modern Medisch Woordenboek ook beschikbaar vanaf het 
onderdeel 'Zoeken in het vademecum'. Wij hebben het menu 'Woordenboeken' gedoopt, omdat we 
in de toekomst mogelijk meerdere 'boeken' hier beschikbaar willen maken, bijvoorbeeld in verband 
met kruidennamen of latijnse tegenover nederlandse namen.
Het 'Modern Medisch Woordenboek' is alleen bedoeld voor abonnees. We hebben dan ook een 
extra test ingebouwd om te onderzoeken of er nog steeds sprake is van een abonnement. Is dat niet 
meer het geval dan zal de module na een bepaalde periode niet meer te benaderen zijn.

10. Afdrukken
Aangezien sommige gebruikers meerdere printers op de computer hebben aangesloten is destijds in 
VIG de optie ingebouwd om aan te geven welke printer het programma dient te gebruiken voor het 
afdrukken. Nu komt het wel eens voor dat iemand een nieuwe printer installeert, maar het 
stuurprogramma van de oude printer laat staan. Bij het opstarten wordt in VIG gecontroleerd of de te 
gebruiken printer nog aanwezig is (in feite wordt gecontroleerd of het stuurprogramma nog aanwezig 
is) en mocht dat niet het geval zijn, dan gaat VIG over op de standaard printer. Is het oude 
stuurprogramma nog aanwezig, dan zal dit gebruikt worden zodra u gaat afdrukken, met als 
resultaat een foutmelding en VIG vliegt eruit. Vanaf deze versie zal VIG er niet meer 'uitvliegen' als 
het programma een probleem tegenkomt bij het afdrukken. U krijgt nu een melding dat er een fout is 
opgetreden en u heeft dan de mogelijkheid om deze op te lossen. Staat de printer niet aan of is het 
papier op, dan kunt u dat oplossen en gelijk weer opnieuw laten afdrukken. Hangt het samen met de 
instellingen in VIG zelf, dan kunt u het afdrukken afbreken en via het menu 'instelling marges' eerst 
alles goed instellen.

11. Registratie homeopathica
In het Vademecum-menu zijn in december 2 nieuwe opties opgenomen welke samenhangen met de 
registratie. Op de eerste plaats is een overzicht op te roepen van geregistreerde producten (ook van 
firma's welke niet in VIG zijn opgenomen). Voorts is tijdelijk de overgangslijst opgenomen. Deze 
producten zijn destijds aangemeld en de fabrikanten hebben daardoor tijd gekregen om de 
benodigde gegevens te verzamelen. Als de producten na de wettelijke overgangstermijn nog niet 
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geregistreerd zijn vervalt de plaatsing op de lijst en mag het product niet meer geleverd worden. Op 
termijn zal deze lijst dus ook uit VIG verdwijnen.
In het venster met de vademecum-teksten is ook een nieuw veld opgenomen met de titel 
'Geregistreerd'. Is een product geregistreerd, dan staat er een vinkje achter. Het bijbehorende RVH 
nummer (of de nummers bij veel enkelvoudige middelen) zullen we verwerken in de tekst. Toch 
gebruiken we voorlopig nog het 'vinkje' omdat er ook teksten zijn met het voorlopig RVH nummer 
van de overgangslijst (bv. bij Heel en TS Products). Een aanwezig RVH nummer vindt u ook terug 
als u de verkoopprijs van een artikel oproept.

12. Bestellingen - orders
Vooral als u gebruik maakt van het direct verzenden vanuit VIG van bestellingen, is het van belang 
dat u uw klantgegevens invoert en uw klantnummer van de betreffende firma. Deze gegevens kunt 
u invoeren door in het onderdeel prijslijsten het 'Bestellen' menu te openen en te kiezen voor 
'instellingen en overzicht'. Hier vindt u trouwens ook altijd uw gedane bestellingen terug.
Het bestelformulier kan direct via e-mail naar een firma gestuurd worden. Deze e-mail blijft verder 
niet bewaard aangezien de gegevens bewaard blijven. Wel wordt automatisch een kopie naar uzelf 
gestuurd zodat u dus en een kopie heeft en u weet dat de e-mail verstuurd is. Orders voor Holland 
Pharma krijgen een 'speciale behandeling' zodat ze direct verwerkt kunnen worden in hun 
automatisch order systeem. Als nog geen klantnummer bekend is zal het programma hier om 
vragen. Heeft u nog geen klantnummer, laat dit veld dan leeg. VIG zal een speciaal klantnummer 
gebruiken en uw order zal bij Holland Pharma in behandeling worden genomen. Bij ontvangst van 
de bestelling zult u dan een eigen klantnummer aantreffen en dit kunt u invoeren in VIG (ga naar 
prijslijsten, kies bestellen en vervolgens 'Instellingen en overzicht'; ga naar firmagegevens en voer 
daar bij Holland Pharma uw klantnummer in).

12. Eigen database
Nieuw is de optie 'verzonden e-mails bekijken'. Middels deze optie kunt u bladeren door de 
verzonden e-mails. Vervolgens kunt u een geselecteerde e-mail wissen of opnieuw versturen.

13. Internet en e-mail
Steeds meer gebruikers hebben de beschikking over internet, met alle gevaren vandien. Wij hebben 
besloten om met ingang van de december 2001 versie alle internet-opties intern door VIG te laten 
afhandelen. Dit betekent dat het versturen van e-mail niet meer via Outlook Express gaat. 
Verstuurde e-mails kunt u wel bewaren in uw eigen database. Het programma vraagt voor 
verzending van de e-mail of u deze wilt opslaan. Een optie voor e-mail is opgenomen bij de 
adresklappers, cliëntenmodule en kladblok. Nieuw is de mogelijkheid om direct naar internet te gaan 
vanuit de adresklappers (als hier een internetpagina staat opgegeven) en vanuit het handleiding 
menu.
Voor de toegang tot webpagina's is het bestand shdocvw.dll van Microsoft nodig. Het is niet 
toegestaan om dit bestand met een programma te verspreiden, maar het is aanwezig op elk 
systeem met Internet Explorer 4.0 en hoger. 

14. Wensen van gebruikers
Bepaalde wensen van gebruikers kunnen voor meederen van belang zijn en daarom proberen we 
hier ook zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Als het hierbij gaat om iets wat voor de een wel en 
voor de ander niet kan gelden, dan krijgt u als gebruiker de kans om dit in te stellen. Hiervoor is het 
tabblad 'Diversen' in het leven geroepen, dat u kunt vinden in het menu 'Opties'. Nu, in december, 
vindt u hier 3 instellingen:
a. instellen van 'ergens in veld' als standaardoptie bij het zoeken op naam/titel.
b. opnemen van geboorte-datum op receptformulier.
c. instellen van een wachtwoord voor de cliëntenmodule.

Vademecum
Naamswijzigingen:

Eko-Bio is gewijzigd in Vitafytea en later weer terug in Eko-Bio
IHC (Indian Herbs Company) is gewijzigd in Dr. J. VanderStelt.

Nieuwe firma's:
Maart: Holland Naturals, Kaltex Nutritions BV, STS Aloe Vera Products & Health Supplies en 

Pagina 44 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

Zuurstof Nu
September: Heckman Health and Nutrition, Alive (Vitality for Life), Aloe Vera Nederland, Euro-Bee, 
Naturapharma, New Care Supplements, Timm Health Care en Vitaliteits Service.

Verwijderde firma's:
Wegens bedrijfseconomische omstandigheden ziet de firma Fytocura zich genoodzaakt de 
activiteiten te staken. Fytocura is dus uit het vademecum gehaald.
Via derden hebben wij vernomen dat Artemisz Pharma en Pflüger niet meer bestaan. Er is gekeken 
of hun productinformatie ondergebracht kon worden bij een groothandel, maar omdat er geen 
duidelijkheid te krijgen was over de leverbaarheid is hiervan afgezien.

Geheel nieuw vademecum:
A. Bloem (o.a. KAL); Bonusan (plus uitgebreide productinformatie bij een aantal producten), Eko-Bio 
(Buurmanns), Indros (Vitelle), Kernpharm, Nagel, Similia/Vivox, Unda, Vital Cell Life, Vitals, Vitamed 
(Eulite, Primateria (Phylak Sachsen - Spagyriek)).
B. Toegevoegde of geheel gewijzigde productlijnen: Biodynamics (Euro-Nutri),  Bloesem Remedies 
Nederland, Bonusan, Chi International, De Cruydhof, Homeoropa, Innovital, Nagel, Sjankara, 
Venamed, Vital Cell Life.

Toevoegingen en andere mutaties:
Juni: Arkopharma, Beau Line, DNH Research, Dr. J. VanderStelt, Lamers, Ortholon, Parmalux, PK 
Benelux, Schüssler's celzouttherapie, Sensipharm, Similia (Vivox), TS Products, Vitafytea, Vitamed.
September: Beau Line, Bonusan, Geurland, Natuurapotheek Dynamis, Orthica, The Ortho 
Company, Parmalux, PK Benelux, SanoPharm, Schüssler's celzouttherapie, Similia / Vivox, Solgar, 
TS Products.
December: AOV, Aloe Vera & Health Suppl. (STS), Arkopharma, Bloesem Rem. Nederl., 
Biodynamics (Euro-Nutri), Biohorma, Bonusan, Chi Int., De Cruydhof, DNH, Energetica Natura, 
Homeoropa, Jabilo Pharma, Kaltex, KernGezond, Lamers, Nutramin, Orthica, The Ortho Company, 
Ortholon, Parmalux, Pharma Nord, PK Benelux, Schüssler.., Sensipharm, Solgar, Surya, VSM en 
Weleda.

Prijslijsten:
Juni: Arkopharma, Bloem, Bonusan, Chi International, DNH Research, Dr. J. VanderStelt, Fytocura, 
Hofman, Holland Naturals, Holland Pharma, Indros, Parmalux, PK Benelux, Sensipharm, Sjankara, 
STS, TS Products, Vital Cell Life, Vitamed, Zuurstof Nu.
September: AOV, De Cruydthof, Geurland, Hofman, Holland Pharma (en dus Natuurapotheek 
Dynamis), KernGezond, Ortholon, PK Benelux, The Ortho Company, Parmalux, SanoPharm, 
Schüssler's celzouttherapie, Solgar, TS Products, Vital Cell Life, Vitals.
December: Alive, Aloe Vera & Health Suppl., Aloe Vera Nederland, AOV, Arkopharma, Biodynamics 
(Euro-Nutri), Bloem, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Chi International, De Cruydthof, DNH 
Research, Drive!, Eko-Bio, Euro-Bee, Geurland, Hofman, Holland Pharma (en dus Natuurapotheek 
Dynamis), House of Nature, Innovital, Jabilo Pharma, Kaltex, KernGezond, Kernpharm, Lamers, 
Nagel, Naturapharma, New Care Suppl., Nutramin, Orthica, The Ortho Company, Ortholon, Pharma 
Nord, PK Benelux, Schüssler's celzouttherapie, Sensipharm, Solgar, Surya Products, TS Products, 
Venamed, Vital Cell Life, Vitamed, VSM, Weka Pharma en Weleda.

Homeopathie:
Zoals reeds aangegeven is Artemisz Pharma en Pflüger geheel verwijderd.
De informatie van producten welke voorlopig nog verkrijgbaar zijn is - mede op verzoek van de 
firma's - in VIG gebleven. Geregistreerde producten worden nu duidelijk aangegeven (in prijslijst en 
vademecum). We zullen kijken of we tussentijds updates van prijslijsten beschikbaar maken via 
internet, opdat u in elk geval daar kunt zien of een product geregistreerd is.
Die producten waarvan de firma's ons te kennen hebben gegeven dat ze niet geregistreerd worden 
zijn uit het vademecum verwijderd. De meeste firma's twijfelen in feite zelf nog en daarom dat het 
meevalt wat in deze versie van VIG gemuteerd is. Aangezien de overheid naar alle 
waarschijnlijkheid nog ongeveer een jaar nodig heeft om alle dossiers te verwerken, kunt u er van 
uitgaan dat pas eind 2002 alle mutaties met betrekking tot de homeopathica in VIG opgenomen 
zullen zijn. Wij houden de vinger aan de pols en verwerken in elk geval de informatie zoals die te 
vinden is bij de overheid. Voor de rest zijn we afhankelijk van de mensen die werken bij de 
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opgenomen firma's.

Nieuws

1. 10-jarig bestaan
1 augustus 2001 was het precies 10 jaar geleden dat Easy Brothers Software werd opgericht. In 
november van dat jaar verscheen de eerste versie van VIG. Het vademecum van die eerste versie 
bevatte de productinformatie van zo'n 1400 producten. Het vademecum in de december 2001 versie 
bevat productinformatie, achtergrondverhalen e.d. Het gaat hierbij om 25.477 teksten (welke betrekking 
hebben op 14.698 middelen).

2. Beurzen
Dit jaar kunt u ons nog tegenkomen op de volgende beurzen:
Varena: 18 en 19 september in Euretco Expo Center Houten. Stand 48
IT 2001: 10 en 11 november in de Americahal te Apeldoorn. Stand 248

3. Internet
Patches (kleine programma wijzigingen), updates en ander nieuws is te vinden op onze website 
www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'. Wij zullen in 2002 de internetopties in VIG 
uitbreiden met mogelijkheden om automatisch te controleren of er patches en/of updates zijn en deze 
vervolgens ook automatisch binnenhalen.
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Nieuwsbrieven 2002

Samenvatting van de nieuwsbrieven maart, juni, september en december 2002.

Opmerkingen in verband met de foutjes in de december 2001 versie

Na de verzending van de december versie kwamen enkele probleempjes naar voren in verband met 
internet. Gebruikers met internettoegang via kabel of adsl of gebruikers met geen internettoegang 
konden niet meer in het onderdeel 'opties'. Voorts konden de gebruikers met toegang via de kabel of 
adsl geen gebruik maken van de internetopties.
Wij hebben dit meteen gecorrigeerd en een zogenaamde 'patch' op onze site gezet.
Het volgende probleem ontstond als de gebruiker bij de naam welke meegezonden moest worden met 
een email een punt gebruikte (bv. A. Janssen). Ook dit is opgelost middels een patch.
Zo werden vervolgens nog patches gemaakt voor probleempjes bij het afsprakendeel van de 
cliëntenmodule en tenslotte voor het verdwijnen van het 'modern medisch woordenboek' op 1 februari 
(er zat een foutje in de controle-routine voor abonnees).
Al deze foutjes zijn natuurlijk ook verholpen in deze maart-versie.
Met name de fout rond het 'modern medisch woordenboek' heeft ons doen besluiten om de maart cd 
naar alle abonnees te sturen (ook de eindejaars).
Naast deze programma-updates (patches) op onze site was er ook een update voor het vademecum 
beschikbaar. In januari kregen wij te horen dat TS Products de distributie van Pflüger middelen overnam. 
Via de update was het mogelijk om de informatie van deze middelen weer terug te krijgen in het 
vademecum.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen

Programma (versie 8.7)
1. Algemeen

Kleine wijzigingen/aanpassingen naar aanleiding van meldingen van gebruikers.
A. de mogelijkheid om het standaard lettertype en -grootte aan te geven voor gebruik in de kladblok 
en alle andere vensters waar sprake is van ruimte voor tekst met opmaakt (geldt bij eigen database 
voor de nieuw aan te maken records, niet voor de bestaande). Standaard gebruiken wij Arial 11 
punts. Via opties, tabblad diversen kunt u dit nu zelf aanpassen.
B. Na verzending van 8.7.2 bleek dat VIG niet af te sluiten was onder Windows 95 en NT als er 
geen externe toegang was geïnstalleerd. Dit is opgelost.
C. Vanaf juni is het mogelijk om de breedte van de kolom met inkoopprijzen handmatig te verkleinen 
(vergroten). Op verzoek is het vanaf nu zo dat de nieuwe breedte automatisch wordt opgeslagen na 
aanpassing en bij het openen van het venster wordt ingelezen. Bij wijziging van de schermresolutie 
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(zie 2) wordt de standaard waarde ingesteld.
D. Een enkeling laat het wachtwoord bij de inbelverbinding wel eens leeg. In het verleden kon 
daarom geen toegang tot internet verkregen worden vanuit VIG. Vanaf de september versie wordt in 
dit geval het wachtwoord gevraagd en kan VIG alsnog verbinding maken.
E. Om de cd van VIG ook beter te kunnen gebruiken als demo-versie en als speciale MatMedi 
versie zijn er enkele aanpassingen aangebracht in het registratie gedeelte en dus ook in het 
onderdeel opties. Als de knop 'productcode' niet beschikbaar is dan betekent dat dat u of het 
complete programma heeft draaien of geen 'rechten' heeft om deze knop te gebruiken.
F. Nieuwe manier van vergroten en verkleinen van de vensters
Alle vensters zijn nu ontworpen op een resolutie van 800x600. Heeft u nog een oudere monitor met 
resolutie 640x480, dan is dat geen probleem aangezien de relevante vensters automatisch worden 
verkleind. Werkt u onder een hogere resolutie, dan kunt u aangeven voor welke resolutie de 
vensters automatisch vergroot dienen te worden. Daarnaast kunt u ook handmatig de grootte 
aanpassen door het verslepen van een hoekpunt van het venster. De zo ingestelde grootte wordt 
telkens automatisch opgeslagen en blijft dus bewaard voor de volgende keer dat u VIG gebruikt. De 
in te stellen vensters zijn te herkennen aan het feit dat rechtsboven het 'vierkantje' zichtbaar is (en te 
gebruiken is om het venster in 1x beeldvullend te maken). Voor de zekerheid is een minimum 
grootte bij deze vensters ingesteld.

2. Internet en e-mail
A. Toegang tot internet.
Als de verbinding met internet niet lukt, wordt nu aangegeven waarom dit zo is (foutnummer plus 
engelstalige foutmelding).
Een andere aanpassing heeft te maken met de toegang tot internet. Bij 99,9% van de gebruikers is 
er geen probleem, hooguit het foutief invullen van de mailserver en daardoor geen mail kunnen 
versturen. Wij ontvingen echter van een gebruiker het bericht dat VIG steeds met een melding over 
het telefoonboek kwam als geprobeerd werd toegang tot internet te krijgen. Wij kunnen de oorzaak 
hiervan niet achterhalen en de makers van dit onderdeel hebben ons geen antwoord gegeven op 
onze vragen daaromtrent. Toch hebben we ook dit probleempje kunnen oplossen, en wel heel 
simpel door het opnemen van de gebruikersnaam, wachtwoord en het telefoonnummer voor de 
verbinding met internet.
Krijgt u op de normale manier geen verbinding met internet, kies dan in de lijst 'verbinding maken 
via' voor de optie [Naam, wachtwoord, telefoonnr]. Meteen na de selectie hiervan komen 3 velden in 
beeld waar u de gegevens kunt invullen. Bedenk wel dat het wachtwoord niet gecodeerd wordt 
opgeslagen. Vindt u dit te onveilig, vul dan het wachtwoord NIET in. VIG zal bij het maken van de 
verbinding vragen naar het wachtwoord. Vul bij gebruikersnaam en telefoonnummer de gegevens in 
welke u ontvangen hebt van uw provider.
B. Bijlage bij e-mail.
Het is nu mogelijk om ook een bijlage mee te versturen met de e-mail. Voorts wordt tijdens het 
verzenden een balk in beeld gebracht welke de voortgang laat zien.
Als een bijlage geselecteerd wordt biedt het programma de optie om dit bestand 'in te pakken'. De 
ontvanger kan het dan met WinZip of een ander soortgelijk programma weer 'uitpakken'.

3. Onderhoud en opties
Opties om bestanden te 'zippen' en 'unzippen'. Zie hoofdstuk 6 Onderhoud.
Opties - tabblad 'Diversen'.
Twee nieuwe opties.
a. Toestaan van dubbele afspraken in de agenda. Door deze optie te activeren wordt het mogelijk 
om overlappende afspraken op te nemen in de agenda. VIG geeft een melding van de overlapping 
en geeft u vervolgens de keuze om de afspraak toch op te nemen.
b. Receptformulieren. U kunt aangeven met welk receptformulier u wilt werken in VIG. De 
mogelijkheden zijn: geen, eigen recept, of receptformulier van Centrum Apotheek Boogaerdt, Natuur 
Apotheek Dynamis of Varuvo (Holland Pharma). Evenals bij de facturen gaat het hier om sjablonen 
welke u naar eigen inzicht kunt aanpassen (in de kladblok of in bv. MS Word). De instelling wordt 
tevens gebruikt om te bepalen naar wie de e-mail moet worden gezonden als u de recepten per e-
mail verstuurd. Zie hiervoor ook het nieuwe hoofdstuk 'Tips - Sjablonen in VIG'.

4. Help
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A. Het menu handleiding is gewijzigd in help en hier vindt u enkele nieuwe opties welke gebruikt 
kunnen worden om automatisch te controleren op updates van programma en/of vademecum. Is er 
een update welke u kunt gebruiken, dan kunt u deze vanuit dit menu ophalen en vervolgens of 
direct installeren of later. (Zie hoofdstuk VIG - hoofdmenu).
B. Vademecum updates.
Als in het verleden een update voor het vademecum van internet werd opgehaald en deze bevatte 
wijzigingen voor de prijslijsten, dan werd de bestaande prijslijst in VIG geheel gewist en vervangen 
door de compleet nieuwe prijslijst. Bij de meeste prijslijsten is dit geen probleem, maar als we kijken 
naar Holland Pharma en Hofman, dan geeft het toch een onnodig zware belasting van de update 
database. Is een van deze prijslijsten aanwezig dan moet de omvang van de update al gelijk in 
megabytes worden gemeten. Omdat juist deze prijslijsten in de toekomst mogelijk vaker bijgewerkt 
gaan worden, hebben we reeds in deze programma-update de module voor het verwerken van 
vademecum updates aangepast zodat het in de toekomst mogelijk is om alleen de wijzigingen van 
een prijslijst op te nemen in de update (dus welke artikelen verwijderd moeten worden, welke 
toegevoegd en welke alleen gewijzigd).
C. Aanvulling in de handleidng:
Een beschrijving van de nieuwe opties is opgenomen plus hoofdstukken met tips, bijvoorbeeld over 
het zoeken in het vademecum en bestellen.

5. Vademecum
A. Verkoopprijs.
Het is nu ook mogelijk om een artikel te bestellen op het moment dat het venster met de 
verkoopprijs in beeld is. Dus na het zoeken van iets in het vademecum of bij het doorbladeren van 
het vademecum kan meteen een preparaat besteld worden. De procedure is gelijk aan die welke 
gevolgd wordt bij de prijslijsten.
B. Alfabetische sortering van de resultaten van het zoeken.
De vraag is er al eerder geweest, en wij hebben hier gehoor aan gegeven. De truc is het instellen 
van de volgorde bij de selectie van firma's. Kies in het overzichtsscherm van firma's of in het 
'zoeken in het vademecum' het menu selectie van firma's. Zet de rangvolgorde met functietoets 4 
(F4) bij alle firma's op 1 en klik vervolgens op OK. De resultaten van het zoeken via naam of 
willekeurig begrip verschijnen dan alfabetisch. Het zoeken via de index niet, en dat komt omdat daar 
gewerkt wordt met een bepaalde prioriteitscode. Het ene middel van een firma is geschikter voor 
een klacht dan een ander.

6. Prijslijsten
A. Weergave.
U kunt nu wisselen tussen 2 manieren om de prijslijst weer te geven. Of de al bekende manier van 
het overzicht, of de weergave per artikel. U kunt tijdens het werken direct het tabblad kiezen dat 
voor u het duidelijkst is, aangezien beide vormen aan elkaar gekoppeld zijn.
B. Aanmaak nieuwe order bij groothandel.
Bij het plaatsen van een bestelling bij de groothandel kan er de keuzemogelijkheid komen van het 
plaatsen bij de groothandel of de betreffende firma zelf. Als de firma in alfabetische volgorde voor 
de groothandel komt, dan staat als standaard de betreffende firma. Een snelle klik op OK maakt dan 
de order geplaatst wordt bij de betreffende firma en niet bij de groothandel. Dit is nu gewijzigd zodat 
altijd de groothandel als standaard staat. Wilt u de bestelling plaatsen bij de betreffende firma, dan 
dient u eerst daarheen te gaan via de database-bladerknop.
C. Artikelen bestellen die NIET in de prijslijst voorkomen.
De afgelopen tijd kregen we een paar keer de vraag hoe een product besteld kan worden dat (nog) 
niet in de prijslijst staat. Wij hebben hiervoor een oplossing bedacht. Als de actieve order in beeld is 
(het scherm waarvanuit u het bestelformulier kunt maken voor kladblok of email), kunt u niet alleen 
orderregels wissen, maar ook toevoegen.
D. Zoeken.
Als een artikel niet gevonden wordt in de geselecteerde prijslijst krijgt u de mogelijkheid om alle 
prijslijsten te doorzoeken.
E. Actieve order.
In het beeld van de actieve order kunt u nu ook 'bekende' artikelen snel toevoegen middels 
artikelnummer of barcode. Na toevoeging is de betreffende regel geselecteerd en kunt u door het 
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indrukken van de <enter> toets het aantal wijzigen (is standaard gelijk aan de SVE of aan 1).
F. Verkleinen van kolom inkoop.
Op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om de kolom inkoop smaller te maken om zo de 
inkoopprijzen te verbergen. Zodra de muis zich in de bovenste rij tussen de kolom inkoop en btw 
bevindt zal de cursor veranderen in een dubbele pijl. Klik met de linker muisknop en hou deze vast 
om zo de breedte aan te passen. Dit werkt ook bij een aantal andere kolommen.
G. Melding als prijslijst van oudere datum is.
Wilt u een artikel bestellen uit een prijslijst van oudere datum dan wordt dit gemeld met de 
verwijzing naar de groothandels Hofman en Holland Pharma. (Zie punt 4 opmerkingen vooraf)
H. Op verzoek is het nu mogelijk om van een geselecteerd artikel in de prijslijst een overzicht te zien 
van de keren dat het - bij de betreffende firma - besteld is. Hiervoor is het wel nodig dat er sprake is 
van een artikelnummer of EAN code. De optie is te vinden in het menu bestellen en heeft als 
sneltoets Ctrl-B
I. Het KNMP nummer is nu ook opgenomen in het artikeloverzicht (prijslijsten) en als zoekoptie.
J. Op verzoek is het standaardantwoord op de vraag om in alle prijslijsten te zoeken nu veranderd 
van ja in nee.
K. Overzicht orders - order actief maken (nieuwe optie in menu bestellen). Toont een overzicht van 
alle orders met de meest actuele boven in de lijst. Wilt u van een van deze orders de actieve order 
maken, klik dan de gewenste order aan en vervolgens OK. Deze optie is vergelijkbaar met de optie 
waar u geen nieuwe order maakt maar een bestelling wilt toevoegen aan een bestaande order. Het 
verschil is dat u in dat geval alleen de orders ziet van de geselecteerde firma, terwijl u hier alle 
orders ziet. Maakt u een order actief van een andere firma, dan wordt gelijk de prijslijst geactiveerd 
van de betreffende firma.

7. Cliëntenmodule
A. Een agenda welke los van de cliëntenkaart kan worden gebruikt, of juist in combinatie met de 
cliëntenkaart. Zie de handleiding voor informatie. De tabel voor agenda informatie wordt door het 
programma aangemaakt in de eigen database (eigen.mdb)
B. Een nieuwe optie in het receptmenu om het recept als e-mail te versturen. Evenals bij de 
bestellingen wordt in dit gevaal een speciale e-mail aangemaakt welke zorgt voor een overzichtelijke 
presentatie van de gegevens.
C. De optie in het afspraken-menu van de agenda om het overzicht over te zetten naar de kladblok. 
Vervolgens kunt u het dan afdrukken of opslaan.
D. Voorkeurslijst middelen
Op verzoek is deze lijst ingebouwd als aanvulling op het kunnen selecteren van middelen voor het 
recept. Middelen welke u veelvuldig voorschrijft kunt u - inclusief de relevante recept-gegevens - 
hierin opnemen.

8. Facturering
Eveneens op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om facturen of declaraties te maken. De zo 
gemaakte facturen blijven bewaard en er is een koppeling met de cliëntenmodule voor facturen op 
naam. Tevens is voor dit doel een 'eigen prijslijst' opgenomen. De benodigde tabellen in de 
database worden automatisch aangemaakt als deze nog niet voorkomen.
Voor het opmaken (afdrukken) van de factuur wordt een sjabloon gebruikt. Afhankelijk van de 
reacties op deze methodiek is het mogelijk dat in toekomstige versies van VIG ook een sjabloon 
voor het recept of voor een brief wordt gemaakt.
Het is mogelijk om de laatste factuur te wissen. Zodra deze geselecteerd is in het overzicht, komt de 
knop 'wissen' beschikbaar.
Voorts is op verzoek een extra veld opgenomen in de factuur voor kortingen. Geeft u korting op een 
bepaald artikel, dan kunt u klikken in de kolom 'Kort. %' en daar een percentage invullen (zonder % 
teken).

9. Kladblok.
Als u de tekst van de kladblok wilt verzenden per e-mail komt de vraag of u dit middels een bijlage 
wilt doen. VIG kan diverse elementen vertalen van rtf in html voor e-mail, maar niet alles (bv geen 
tabellen of afbeeldingen en tabs worden omgezet in spaties). Wilt u dat alle opmaakt behouden blijft, 
kies hier dan ja. De tekst wordt vervolgens in een tijdelijk bestand opgeslagen en als bijlage 
opnenomen in het e-mail bericht. Kies ook deze optie als u een recept of factuur wilt verzenden per 
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e-mail. De gebruikte tabellen geven anders maar een hoop codes in de e-mail waardoor deze 
onleesbaar wordt voor de ontvanger.

Vademecum
Opmerkingen vooraf:
1. Omdat een aantal gebruikers de prijslijst van Biodynamics/Euro-Nutri niet kon vinden is deze nu 

Euro-Nutri/Biodynamics genoemd; dus in de prijslijsten te vinden onder de E.
2. Een aantal prijslijsten is van oudere datum, maar dat betekent niet per definitie dat de betreffende 

producten niet meer verkrijgbaar zijn of prijzen gewijzigd zijn. De kans hierop is echter aanwezig. 
Voor zover de producten van deze firma's ook te vinden zijn bij de groothandels (Hofman en/of 
Holland Pharma) en de prijzen ervan duidelijk gewijzigd zijn, zijn de oude prijslijsten verwijderd.

3. Daar waar nodig is via 'Firma's en producten' een extra subcategorie toegevoegd in het overzicht, 
en wel 'Productoverzicht alfabetisch'. Door hierop te klikken krijgt u een overzicht van alle producten 
van de betreffende firma waarbij deze producten alfabetisch gerangschikt zijn. Bij de andere 
subcategorieën is de volgorde waarin de producten en teksten zijn opgenomen van belang, terwijl 
bij het 'Totaal overzicht' de producten/teksten in volgorde van subcategorie verschijnen.

Verwijderde firma's:
Moos Pharma (De Dynafit lijn is ondergebracht bij Similia).
House of Nature (de Unda productlijn is ondergebracht bij Unda België)
De firma MMR heeft alle bedrijfsactiviteiten gestaakt, maar de middelen zijn in de vorm van 
magistrale bereiding te verkrijgen bij Apotheek HomeoPharma. In het vademecum hebben we voor 
september nog de naam MMR gebruikt met als toevoeging apotheek HomeoPharma. We hopen 
binnenkort van hen te horen wat ze nog precies leveren en hoe. Bij een tussentijdse update of 
anders in december zal de informatie worden aangepast.
Byk (wij hebben van Altana Pharma vernomen dat zij geen OTC middelen meer hebben)
Kaltex BV is opgeheven; de productlijnen Herbs for Kids, Zand Herbal Formula's en GoldNerz 
blijven leverbaar en wel via Holland Pharma. De productinformatie is daar opgenomen. 

Verwijderde productlijnen:
Pardes Rimonim: Phytoloid, Truw, Vanocomplex ivm registratie homeopathica (Pardes Rimonim is 
bezig met de opzet van een nieuwe lijn).
Lamers Phytotherapie heeft ons gevraagd om alle product teksten voorlopig te verwijderen uit VIG 
ivm aan te brengen wijzigingen vanwege de nieuwe wetgeving. Zodra de nieuwe teksten klaar zijn 
zullen ze ons dit laten weten.

Naamswijziging:
Vanwege verwarring is de naam Eko-Bio komen te vervallen in VIG en vervangen door BuurManns 
en Vitafytea.

Nieuwe firma's:
Ayurveda-Biological Remedies, Centrum Apotheek Boogaerdt, Cosmic & Flower Remedies, 
Distribution Care, De Groene Os, Kolibri Cosmetica, Minami Nutrition, My Choice (Biosun 
oorkaarsen), Nutri-West , Onlinedokter , Optiform, Pavitra.
Unda is nu als aparte firma opgenomen en niet meer ondergebracht bij House of Nature.

Geheel nieuw vademecum:
Alive, Aloe Vera Nederland, Aloe Vera & Health Supplies, Bonusan, De Cruydhof, Distributie Care, 
Eko-Bio (de Vita-Fytea reeks), Heckman Health & Nutrition, Indros, Innovital, Jabilo Pharma, Lumen 
Naturae (grotendeels), Kaltex Nutritions, Nagel, New Care Supplements, Optiform, Oriherba, 
Ortholon, Parmalux (assortiment TopPharm), Pavitra, TS Products, Vitafytea (voorheen Eko-Bio), 
Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, Volatile, Weka Pharma

Toevoegingen en wijzigingen:
Aloe Vera & Health Supplies (o.a. produclijn Uniflona), AOV, Arkopharma, Beau-Line, Bloesem 
Remedies Nederland, De Bon Art, Bonusan, Chi International, Cosmic & Flower Remedies, DNH 
Research, Drive! (productlijn Docteur Nature), Eko-Bio, Energetica Natura, Euro-Nutri (ontbrekende 
teksten toegevoegd), Heel (de aparte hoofdcategorie Heel - Cosmochema/Fides is komen te 
vervallen; beide productlijnen staan nu direct onder Heel), Holisan, Holland Pharma, Innovital, Jabilo 
Pharma, Jacob Hooy, KareMor, KernGezond, Lumen Naturae, Nagel, Naturapharma, Nutramin (o.a. 
uitgebreide prductinfo's opgenomen), Orthica, Ortholon, Parmalux, PK Benelux, Sensipharm, 
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Sjankara, Solgar Vitamins (o.a. alle verhalen vervangen), Surya Products, Timm Health Care, TS 
Products (Pflüger vademecum), Venamed, Vitaliteits-Service, Vitamed, Zuurstof Nu
In de hoofdcategorie 'Informatie', onderdeel 'Diversen' is de lezing opgenomen van de NPN over de 
europese regelgeving met betrekking tot kruiden welke gehouden is tijdens de Varena 2002. Voorts 
zijn in de rubriek informatie nog 3 artikelen toegevoegd, een over Hemopyrrollactamurie en een 
artikel van Marcos uitgeverij en Markos Training en opleiding.

Prijslijsten:
Alive, Aloe Vera & Health Supplies, AOV, Arkopharma, Beau-Line, Bloem, Bloesem Remedies 
Nederland, Bonusan, Chi International, Cosmic & Flower Rem., De Cruydhof, Distributie Care, DNH 
Research, Drive, Dr. J. VanderStelt, Eko-Bio, Energetica Natura, Euro-Nutri/Biodynamics, De 
Groene Os, Heckman Health & Nutrition, Heel, Hofman, Holland Naturals, Holland Pharma, 
Homeoropa, Indros, Innovital, Jabilo Pharma, Jacob Hooy, Kaltex Nutritions, Karemor, KernGezond, 
Lumen Naturae, Nagel, Naturapharma, New Care Supplements, Naturapharma, Nutramin, Nutrivital, 
Oligo Pharma, Optiform, Oriherba, Orthica, Ortholon, Pardes Rimonim, Parmalux, Pavitra, Pharma 
Nord, PK Benelux, Rivierennutrient, Schüssler - Ned. centrum, Sensipharm, Sjankara, Solgar, 
Springfield, Timm Health Care, TS Products, The Ortho Company, Venamed, Vitafytea, Vitaliteits-
Service, Vital Cell Life, Vitals, Zuurstof Nu.

Optionele modules
Generaliteitenoverzicht / Materia medica:

Cor de Rijke heeft in 2002 weer de nodige wijzigingen aangebracht en de bijgewerkte module heeft 
nu als datum 25-09-2002.

Let Op! 
De prijslijsten van Hofman en Holland Pharma worden altijd door hen aangeleverd net voor de afsluiting 
van de update. De producten van de meeste firma's in VIG zijn bij een of beide groothandels terug te 
vinden. Sommige firma's geven er zelfs de voorkeur aan dat u bij de genoemde groothandels uw 
bestelling plaatst.

Nieuws

Vooraf
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren. Bij het 
uitvoerig testen in juni kwamen zelfs foutjes naar boven die er toch al vanaf het begin hebben ingezeten 
en die dus schijnbaar nooit iemand zijn opgevallen. Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die 
ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij 
aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het 
foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 cijfers).

Bij enkele gebruikers trad een raar probleem op naar aanleiding van de opgenomen nieuwe techniek 
voor vergroten/verkleinen. Ook al werken hier 16 vensters in VIG mee, bij slechts één daarvan kwam in 
enkele gevallen een klein venster (balk) in beeld en vervolgens ging het mis. Het probleem was 
eenvoudig op te lossen, maar toch. Martien van Body Vitaal Amersfoort vond het een uitdaging om de 
oorzaak op te sporen, en hij is hierin geslaagd: als een venster geminimaliseerd wordt en vervolgens 
wordt VIG afgesloten, dan geeft het oproepen van het betreffend venster de fout. Wij hebben dit op 2 
plaatsen opgevangen in deze versie, dus nu moet het goed gaan. Er is echter één situatie waarvan de 
makers weten dat deze problemen geeft. Als onder Windows gewerkt wordt met een eigen lettergrootte 
dan gaan de vensters verlopen. Dus de standaard 'kleine lettertypen' of 'grote lettertypen' geven geen 
probleem. Kiest u echter voor 'overige' dan kunt u met VIG problemen verwachten.

Om instellingen altijd te kunnen wijzigen, ook als VIG niet wil starten, is een extra programma 
toegevoegd met de naam VigExtra. Een snelkoppeling voor dit programma wordt toegevoegd aan de 
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map EasyBrothers in het start menu. In feite is dit een uitgeklede versie van VIG met alleen de 
onderdelen kladblok, opties, onderhoud en internet. Via de kladblok kan nu ook het bestandje met 
instellingen worden ingelezen om daarin direct wijzigingen aan te brengen. Doe dit alleen op ons 
verzoek.

Wensen en toekomst
Ten aanzien van het programma zelf kunnen we - vermoedelijk - even rust nemen. Alle opties zijn 
gerealiseerd. Wel zijn we nog aan het experimenteren met een andere methode om de venstergrootte 
aan te passen aan de schermresolutie. Als dit goed werkt zullen de schermen worden ontworpen met 
800x600 als basisresolutie. Bent u nog een van de weinigen die werken op de resolutie 640x480 (de 14" 
monitor), dan zal het venster zich hier automatisch aan aanpassen (dus verkleinen), wilt u hogere 
resoluties dan kunt u ervoor kiezen om ook dan de grootte aan te passen. Voorts is het dan mogelijk om 
ook een handmatige aanpassing te doen, zoals dat ook mogelijk is bij vele andere Windows 
programma's.
Tenslotte hebben we van een enkeling nog de volgende wensen vernomen:
1. Een voorkeurslijst met middelen voor het maken van een recept.
2. De mogelijkheid om een declaratie te maken vanuit VIG.
3. In verband met o.a. 2 de opname van een aparte prijslijst van de VIG-gebruiker zelf.
4. Een sjabloon voor bijvoorbeeld het maken van een factuur
Indien bij u deze wensen ook leven, laat het ons dan weten. Als er meerdere gebruikers komen met 
eenzelfde wens, dan zullen we zeker proberen om die wens te realiseren. Gaat het echter om de wens 
van een enkeling, dan kunnen we alleen maar stellen dat VIG geen maatwerk is.

Acties rond VIG
We hebben besloten voorlopig door te gaan met de methode waarbij nieuwe gebruikers VIG in het bezit 
kunnen krijgen door inschrijving op het standaardabonnement voor 81 euro per jaar inclusief btw. Wij 
zijn nu in ieder geval zover dat voor 2003 geen prijsverhoging nodig is (tenminste als er geen 'rampen' 
of dergelijke gebeuren). Indien de toename van abonnees het mogelijk maakt zullen we het voordeel 
daaruit ten goede laten komen aan alle abonnees (dus een prijsverlaging van het abonnement).

Het is mogelijk dat de komende tijd nog bepaalde actie-cd's van een of andere firma verschijnen, maar 
indien u een dergelijke cd aantreft kunt u er verzekerd van zijn dat:
1. u reeds de beschikking hebt over de daarin opgenomen informatie.
2. de cd slechts een beperkte tijd te gebruiken is.
Dit laatste is trouwens ook het verschil tussen de abonnees die in het verleden VIG gekocht hebben en 
de abonnees die geen aanschafprijs hebben betaald. Elke VIG cd kan in principe tot 4 maanden na 
verschijningsdatum gebruikt worden. Vervolgens is de update nodig om weer 4 maanden vooruit te 
kunnen. Degene die echter in het verleden VIG gekocht heeft, kan ook na zo'n periode van 4 maanden 
nog met VIG werken.

In de beginperiode van VIG toen uitlevering nog plaatsvond op diskette, werd het vademecum 2x per 
jaar bijgewerkt en in maart/september werden alleen de prijslijsten bijgewerkt (voor deze prijslijst 
updates was slechts 1 diskette nodig). Sinds uitlevering op cd is er ruimte genoeg om ook bijwerkingen 
van het vademecum mee te nemen. In de toekomst willen we echter naar de volgende opzet: 2x per jaar 
een cd met het complete bijgewerkte programma en tussentijds updates beschikbaar stellen via internet. 
Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar voor abonnees. Deze opzet zal echter pas gerealiseerd 
worden als (bijna) iedere VIG gebruiker de beschikking heeft over een internet aansluiting. De update 
procedure zal vergelijkbaar zijn met de huidige optie in het help menu. Dit betekent tevens dat u de 
update op 1 computer kunt binnenhalen en vervolgens op diskette kunt zetten om de update ook te 
installeren op een andere computer (of notebook) die niet verbonden is met internet.

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk' en u 
kunt natuurlijk vanaf nu via het help menu controleren of er updates beschikbaar zijn.
Indien u de behoefte heeft aan een forum voor VIG gebruikers op onze site, verzoeken wij u om ons dit 

Pagina 53 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

te melden. Bij voldoende animo zullen we een dergelijk forum in het leven roepen. Op deze plaats is het 
dan bijvoorbeeld mogelijk om niet alleen ervaringen met VIG uit te wisselen, maar ook om andere 
ervaringen uit te wisselen met collega's of om vragen te stellen aan een collega. Dus, een 
ontmoetingsplek voor mensen die op een of andere wijze met dezelfde materie bezig zijn.

Homeopathie
De informatie in VIG zal nog wel even onduidelijk blijven tot alle firma's met homeopathica de nieuwe 
informatie hebben doorgegeven. Toch zijn er gebruikers die in verband met de vergoedingen willen 
kunnen zoeken op geregistreerde middelen. Om dit te realiseren hebben we de codering van 
homeopathica aangepast. Zodra een producttekst in beeld staat is links boven de omschrijving van deze 
codering te zien. We hebben gekozen voor de term homeopathie met een toevoeging:
* RVH (geregistreerd)
* RVHib (nog in behandeling voor RVH)
* MB (Magistrale bereiding)
* BE (Belgische markt - niet geregistreerd),
Geen toevoeging betekent in ieder geval dat het product niet geregistreerd is, en dat wij nog niet weten 
wat hiermee gaat gebeuren.
Kiest u voor zoeken in het vademecum, open dan een keer het selectie menu en geef bij 'selectie van 
soorten middelen' aan welke producten u niet wilt meenemen in de zoekactie. De beschrijvingen blijven 
dan bewaard, maar als u gaat zoeken vindt u alleen die producten die u wilt tegenkomen.
Tevens is de gehele coderingslijst bewerkt. Dit enerzijds omdat er in het verleden geen vraag gekomen 
is om overzichten te kunnen maken op basis van een soort middel, en omdat het bij veel categorieën 
wel eens moeilijk wordt om te bepalen waar een middel thuishoort. Uitgangspunt is nu vooral de 
'therapievorm' (homeopathie, fytotherapie, voedingssupplementen, etc.).

Beurzen
In 2002 waren we te vinden op de volgende beurzen:
Varena: 22 en 23 september in Brabanthallen Den Bosch
IT 2002: 9 en 10 november in de Americahal te Apeldoorn (stand 296).
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Nieuwsbrieven 2003

Samenvatting van de nieuwsbrieven maart, juni, september en december 2003.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt de tekst van de actuele nieuwsbrief 
automatisch in beeld. Wilt u de tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren. Bij het 
uitvoerig testen in juni kwamen zelfs foutjes naar boven die er toch al vanaf het begin hebben ingezeten 
en die dus schijnbaar nooit iemand zijn opgevallen. Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die 
ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij 
aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het 
foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 cijfers).

Programma (versie 8.8.1 en 8.8.2)
1. Kleine wijzigingen/aanpassingen naar aanleiding van meldingen van gebruikers.
2. Positie van de schaalbare vensters.

Standaard wordt een venster gecentreerd op het scherm geplaatst. Sommige gebruikers geven 
echter de voorkeur aan een andere positie. Wij hebben dit opgelost door vanaf deze versie niet 
alleen de grootte op te slaan, maar ook de positie van de linker bovenhoek. De volgende keer dat u 
het venster opent zal het dus net zo groot en op dezelfde plaats staan als toen u het de laatste keer 
sloot.

3. Verkoopprijs opvragen.
Standaard werd voorheen slechts de verkoopprijs bij één firma getoond (dit was dan indien mogelijk 
Holland Pharma of Speciaalhuis Hofman). Op verzoek is het nu mogelijk om van elke firma welke 
het betreffend middel kan leveren de prijs op te vragen. Op deze manier kunt u er dus voor zorgen 
dat u ook het artikel bij de juiste firma kunt bestellen.

4. Facturering.
Er was een probleempje met het zoeken naar speciale artikelnummers en met de korting ging het 
niet altijd goed. Beide probleempjes zijn opgelost.
Mogelijkheid ingebouwd om de eigen prijslijst te sorteren op artikelnummer of omschrijving.

5. Verwerking vademecumupdates via internet.
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Sinds de decemberversie is het mogelijk om specifieke artikelregels in de prijslijsten aan te passen. 
Dit betekent dat we kleinere update-bestanden kunnen maken, maar daar staat tegenover dat de 
installatie van de update langer duurt. In plaats van het wissen van een complete prijslijst en deze 
vervolgens vervangen door een nieuwe, wordt regel voor regel een bepaald artikel gewist of 
gewijzigd. Als het gaat om zo'n 9000 mutaties kan dit 15 minuten tot een half uur duren. Om te laten 
zien dat de computer niet hangt maar stevig aan het werk is zijn nu meldingen ingebouwd die de 
voortgang aangeven.
Omdat het merendeel van de gebruikers verbinding maakt met internet via een telefoonlijn hebben 
we toch gemeend dat de voorkeur uitgaat naar sneller ophalen van updates, ook al duurt de 
installatie ervan dan wat langer.

6. Cliëntenkaart.
Op verzoek zijn 2 opties toegevoegd bij het onderdeel 'opmerkingen'. U kunt nu een formulier (of 
andere tekst) inlezen op de positie waar de cursor staat en u kunt het symbolenvenster oproepen 
om speciale tekens in te voegen op de plaats van de cursor. Tevens is de alinea-indeling 
'verkeerdom' toegevoegd. Al deze opties zijn bereikbaar via de knoppenbalk boven het 
opmerkingen-venster.
Op verzoek wordt de namenlijst 'gesloten' weergegeven. Klik op het zwarte driehoekje rechts om de 
lijst open te klappen.

7. Symbolenvenster.
In dit venster ziet u een lijst met geïnstalleerde lettertypes en een overzicht van alle karakters van 
het geselecteerde lettertype. Standaard opent het venster met het lettertype wingdings. Selecteer 
het gewenste karakter en kopieer het naar het veld opmerkingen van de cliëntenkaart of naar de 
kladblok. Selecteren en kopiëren kan in één keer door dubbel te klikken op het betreffend karakter.

8. Kladblok.
Ook hier is de werkbalk uitgebreid met een knop voor het symbolen-venster en voor de alinea-
indeling 'verkeerdom'. Verkeerdom lijnt in feite alle regels uit op een bepaalde positie met 
uitzondering van de eerste regel. Dit overzicht is een voorbeeld van 'verkeerdom'.

9. Prijslijsten.
Op verzoek de mogelijkheid ingebouwd om een selectie te exporteren. Maak hiervoor eerst een 
selectie van artikelen en kies vervolgens in het menu Extra voor export van de selectie. Er wordt 
gebruik gemaakt van een zogenaamd 'tab-delimited' bestand (de velden worden gescheiden door 
een tab). Dit soort bestanden kunt u inlezen in Excel of Word.

10. Afdrukken tekst uit vademecum.
In het verleden is vaker gevraagd of het mogelijk was om de lengte van een tekst (aantal pagina's) 
aan te geven. Dit hebben wij nu ingebouwd middels het 'afdrukvoorbeeld'. Wilt u dus zien hoeveel 
pagina's een tekst telt, kies dan de knop met afdrukvoorbeeld of kies 'afdrukvoorbeeld' in het menu 
Algemeen. Kiest u vanuit het voorbeeld de printer, dan kunt u op dat moment nog aangeven via 
welke printer de afdruk gemaakt moet worden. Tevens staan er dan paginanummers op de afdruk.

11. Afbeeldingen in VIG.
De wijze waarop de afbeelding getoond wordt is aangepast aan de mogelijkheden in VIG voor 
schaalbare vensters. Voor het afdrukken wordt automatisch het nieuwe afdrukvoorbeeld gebruikt.

Programma (versie 8.8 revisie 3 en 4)
Vanaf september 2003 is VIG geheel vernieuwd, waarbij een aantal onderdelen zijn ondergebracht in op 
zichzelf staande programma's. De verdeling is als volgt:
1. VIG
2. VIGAdmin
3. VIGEigen
4. VIGExtra

Vanuit elk van de 4 programma's zijn de andere 3 op te starten.

0. Setup / Algemeen
Tijdens de installatie wordt door Setup geregeld dat bestanden alleen overschreven worden als de 
versie op de cd nieuwer is dan de versie op de computer. Dit gaat mis bij het bestand msvcrt.dll als 

Pagina 56 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

er sprake is van een speciale aangepaste Windows versie (bv een XP versie van een bepaald merk 
computer). Op een of andere manier wordt niet gezien dat de versie op de computer nieuwer is en 
deze wordt overschreven, met als gevolg problemen bij het opstarten van de computer. De makers 
van het gebruikte setup programma hebben hier geen oplossing voor. Vanaf de december versie 
wordt het bestand msvcrt.dll niet meer vanaf de cd geïnstalleerd als dit bestand al aanwezig is op 
de computer. Niet de ideale manier van installatie, maar wel effectief.

1. VIG
Bevat de onderdelen uit het menu 'Algemeen', 'Vademecum' en 'Optionele modules' van de oude 
VIG. Kern van dit programma is dus het vademecum en de prijslijsten (incl. de opties voor het 
bestellen van producten bij de opgenomen firma's). Daarnaast de modules 'Modern Medisch 
Woordenboek', 'Protocollenboek' en de optionele module 'Generaliteitenoverzicht / Materia medica'. 
Elk jaar kan voor een periode van 21 dagen de optionele module als demo geactiveerd worden.
Het invoeren van de licentiegegevens leidt nu niet meer tot een fatale fout als er iets verkeerds 
wordt ingevuld. Deze aanpassing is ook in de andere drie programma's doorgevoerd.
Het kan voorkomen dat in de zogenaamde combobox de muis niet meer werkt, gebruik dan de 
pijltjestoetsen. Dit is een bug in het gebruikt onderdeel en er is door Microsoft nog geen oplossing 
voor gevonden. Dit komt bijvoorbeeld voor als voor een 2de keer verkoopprijzen bij een product 
worden opgevraagd. Onder het overzicht staat een 'combobox' met de firma's waar dit product 
besteld kan worden. De eerste keer kan een firma geselecteerd worden met de muis, de 2de keer 
niet. Met de pijltjestoetsen kunt u wel door de lijst bladeren.
a. Nieuw is voorraad-informatie in de prijslijsten en bij het opvragen van de verkoopprijs. Op dit 
moment hebben Holland Pharma en Unipharma deze informatie aangeleverd voor hun artikelen. Te 
zien is of het artikel normaliter op voorraad wordt gehouden of dat de kans groot is dat het artikel 
niet op voorraad is.

2. VIGExtra
Hier zijn de onderhoudsopties van de oude VIG ondergebracht. Ook het controleren, ophalen en 
installeren van updates via internet is voor alle programma's te regelen vanuit VIGExtra.
Het ophalen van updates werkt nu ook als er gewerkt wordt met een verbinding via het modem.

3. VIGEigen
Bevat de onderdelen uit de 'Eigen Database' van de oude VIG. Het gaat daarbij dus om 
'Adresklappers', 'Eigen teksten' en 'Memoblok'. De mogelijkheid om verzonden en opgeslagen e-
mails te bekijken is ook bereikbaar vanuit de andere programma's.
Geen aanpassingen.
a. Wens: importeren van aanvullingen op eigen teksten welke op een ander systeem zijn gemaakt.

4. VIGAdmin
De onderdelen uit de 'Cliëntenmodule' van de oude VIG aangevuld met de optionele 
boekhoudmodule. Voor de rest van 2003 geldt dat iedere VIG-gebruiker de gelegenheid heeft om 
deze module uit te proberen. Standaard is de module als demo geactiveerd. Vanaf 2004 is het elk 
jaar mogelijk om voor een periode van 21 dagen deze optionele module te activeren.
Als ook VIG geïnstalleerd is kan vanuit de cliëntenkaart gebruik gemaakt worden van het 
vademecum en de prijslijsten bij het maken van een recept. Tevens kunnen vanuit de facturering 
ook artikelen uit de opgenomen prijslijsten van firma's gekozen worden.
a. Op het allerlaatste moment werd het mogelijk gemaakt om naast de ingebouwde factuur ook te 
kunnen werken met de factuursjabloon uit VIG2000. Het inbouwen hiervan was duidelijk te snel 
gebeurd, want de optie werkte niet. Dit is meteen aangepast.
b. Gebruikers gaan allemaal op hun eigen manier om met een programma. Bij het schrijven wordt 
geprobeerd om hier rekening mee te houden, maar dat lukt niet altijd even goed. Op diverse 
plaatsen kon VIGAdmin 'eruit vliegen' door een methode van werken die wij niet hadden voorzien. 
De meldingen hieromtrent hebben er voor gezorgd dat het programma op diverse plaatsen voorzien 
is van een soort foutopvang en 'automatische correctie'.
c. Bij het wissen van een afspraak in de agenda werd gevraagd of deze ook bij de cliënt gewist 
moest worden. Hier met 'ja' op antwoorden betekende dat alle gegevens van de betreffende cliënt 
gewist werden. Deze fout zat er al in vanaf het begin van agenda en cliëntenadministratie. 
d. Toevoegingen
- Factuur: Er zijn enkele 'vinkenkastjes' toegevoegd aan het scherm waardoor het nu ook mogelijk is 
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om een 'zakelijke-factuur' te maken waarbij de bedragen exclusief btw zijn ipv inclusief. Tevens kan 
bij de zakelijke factuur ook aangegeven worden dat het om een levering gaat binnen de EU (dus 
zonder bijtelling van de btw). Wordt gekozen voor de zakelijke facturen, dan worden de bedragen in 
de regels ook excl. btw getoond. Bij de 'niet-zakelijke' factuur kunt u aangeven of de btw wel of niet 
vermeld moet worden. Standaard gingen we uit van 'geen vermelding'. In de nieuwe versie kunt u 
deze standaard zelf aangeven via het onderdeel Opties, tabblad Diversen.
Met de factuurkorting welke bij de cliënt is in te stellen wordt op dit moment nog niets gedaan.
- Artikelbestand: In verband met het voorgaande zijn enkele kolommen toegevoegd aan het 
artikelbestand. Als er sprake is van leveringen naar landen binnen de EU, maak dan voor de 
betreffende producten een nieuw artikel aan en kies de juiste grootboekrekening. Op deze manier 
kan het programma de btw aangifte correct bepalen.
- Auditfile:
In de decemberversie is het Auditfile standaard 2.0 (XML versie) opgenomen. Een 
voorbeeldbestand is naar de belastingdienst gestuurd om te kijken of het probleemloos was in te 
lezen. Het gaf geen enkel probleem en voldoet dus aan de standaard.
- Afsluiten boekjaar: Via deze optie kunt u een bepaalde periode afsluiten, een nieuw boekjaar 
openen (terwijl het 'oude' ook open blijft), een boekjaar voorlopig afsluiten of een boekjaar definitief 
afsluiten. Op het moment dat u boekingen moet doen in een volgende boekjaar kiest u voor het 
'openen'. Is vervolgens alles in het oude jaar geboekt, maar zijn er nog correcties te verwachten, 
dan kiest u voor de voorlopige afsluiting. Is het oude jaar echt afgesloten, dan kiest u de definitieve 
afsluiting.
- Basisinstellingen administratie: op het tabblad layout is het mogelijk gemaakt om nu ook een layout 
voor de factuur-kop in te lezen vanaf schijf. U kunt dus een layout ontwerpen in bijvoorbeeld Word 
en deze opslaan als rtf bestand. Vervolgens leest u dit bestand in in de kopregels.
- Opties: tabblad diversen: de mogelijkheid om standaard in te stellen of btw wel of niet afgedrukt 
moet worden op de 'niet-zakelijke' factuur.
e. Wensen of nog te doen
- werken met de factuurkorting.
- betalingsherinneringen als de vervaldatum gepasseerd is.
- zelf kunnen aanpassen van de layout van de ingebouwde factuur.
- alternatieve weergave agenda (met tijdsloten)
- automatisch product opnemen in artikelbestand als dit opgenomen wordt in de voorkeurslijst.
- optie om recept automatisch door te boeken naar een factuur.
- etiket(ten) op basis van recept.
- etiket met naam/adres gegevens.
- dagoverzichten ivm verrichte handelingen of gegeven producten.

Handleiding (versie 8.8)
Waar nodig is de handleiding gewijzigd en vanaf september 2003 ondergebracht in een aparte 
database.

Vademecum (maart 2003)
Verwijderde firma's:

Pharmafood; er zijn nog 2 producten van deze firma in omloop, te weten Colon Clean natural en 
Colon Clean orange. De informatie van deze producten is ondergebracht bij Holland Pharma 
(subcategorie Nutricia).
Holland Naturals (de lijn Vita Balance is ondergebracht bij Bloem); KernGezond.
Beau-Line (Biover producten zijn ondergebracht onder de firma Biover en de andere lijnen zijn terug 
te vinden bij Holland Pharma)
De Bon Art (gestopt met het bedrijf)

 Verwijderde productlijnen:
Uniflona bij Aloe Vera & Health Supplies (staat nu onder Vlieger); Dierdrogist producten bij De 
Groene Os; Allergenen, nosoden en organo producten bij VSM.

Naamswijziging:
Frenchtop Natural Care Products is gewijzigd in New Chapter.
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Nieuwe firma's:
AAG Divine Solutions, Biover, Forever Living Products (alleen zichtbaar voor FLP distribiteurs), 
FrenchTop; Iduna Healthcare, Proviform; Unipharma (groothandel voor drogist/apotheek); De 
Vlieger Import Export.

Geheel nieuw vademecum:
Aloe Vera & Health Supplies, Biohorma (A. Vogel), Bional, Bloem, Bonusan, BuurManns, Cosmic & 
Flower Remedies, Distributie Care, Heel, Indros, Jabilo Pharma, Kolibri Cosmetica, Madal Bal, 
Nagel, New Care Supplements, Nutri-West, Orthica (de verkorte catalogus), Ortholon 
(productinformatie), Pardes Rimonim, Pavitra, Solgar (productinformatie kort en folderrek verhalen), 
Vitafytea, Vital Cell Life, VitOrtho.

Toevoegingen en wijzigingen:
Aloe Vera & Health Supplies, Aloe Vera Nederland, AOV (o.a. consumenteninfo toegevoegd), 
Arkopharma, Bional, Bloem (Q10 cosmetica lijn), Chi International, De Cruydhof, DNH Research, Dr. 
J. VanderStelt, Dynamis, Energetica Natura, Euro-Nutri, Forever Living Products, De Groene Os, 
Heckman Health & Nutrion, Homeoropa, KareMor, Kolibri Cosmetica, Minami Nutrition, 
Naturapharma, Natuurapotheek Dynamis, Nutramin, Nutrivital, Onlinedokter, Optiform, Orthica, 
Ortholon, Parmalux, Pavitra, Pharma Nord, Proviform, Sensipharm, Sjankara, Solgar, Springfield, 
Surya Products, Timm Health Care (Pekana; gehele Lamberts informatie vernieuwd), TS Products, 
Venamed, Vitamed, Vitals Voedingssupplementen , Vitamed, Vitortho (nieuw adres), De Vlieger 
Import-Export.

Prijslijsten:
Oude prijslijsten zijn verwijderd, tenminste als de producten ook te vinden zijn bij de groothandels 
(Hofman en/of Holland Pharma) en als deze duidelijk gewijzigd zijn.
AAG Divine Solutions, Alive, Aloe Vera & Health Supplies, Aloe Vera Nederland, AOV, Arkopharma, 
Bional, Bloem, Bonusan, Buurmanns, Chi International, Cosmic & Flower Remedies, De Cruydhof, 
DistributieCare, DNH Research, Dr. J. VanderStelt, Drive, Energetica Natura, Euro-Nutri 
(Biodynamics), Frenchtop, Geurland, De Groene Os, Heckman Health & Nutrion, Heel, Holland 
Pharma, Homeoropa, Iduna Healthcare, Innovita, Indros, Jabilo Pharma, Kolibri Cosmetica, Madal 
Bal, Minami Nutrition, MMR (Apotheek HomeoPharma), Nagel, Naturapharma, New Care 
Supplements, Nutramin, Nutrivital, Nutri-West, Onlinedokter, Optiform, Oriherba, Orthica, Ortholon, 
The Ortho Company, Pardes Rimonim, Parmalux, Pavitra, PK Benelux, Proviform, Sensipharm, 
Sjankara, Speciaalhuis Hofman, Springfield, Surya Products, Timm Health Care, TS Products, 
Unipharma, Venamed, Vital Cell Life, Vitafytea, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, 
Vitamed, VitOrtho, De Vlieger Import-Export.

Optionele modules en Registratie
Registratie:

De nieuwste bestanden van de overheid zijn verwerkt in VIG. Tevens zijn de middelen welke 
inmiddes geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

Let Op! 
De prijslijsten van Hofman en Holland Pharma worden altijd door hen aangeleverd net voor de afsluiting 
van de update. Bijvoorbeeld in deze versie zijn ze van resp. .. en .. november/december. De producten 
van de meeste firma's in VIG zijn bij een of beide groothandels terug te vinden. Sommige firma's geven 
er zelfs de voorkeur aan dat u bij de genoemde groothandels uw bestelling plaatst.

Nieuws

1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen. Met Holland Pharma is de 
afspraak gemaakt dat u, ook als u nog geen klantnummer heeft, vanuit VIG direct een bestelling kunt 
maken voor het geautomatiseerd ordersysteem. Bij de levering van de bestelling ontvangt u dan meteen 
een persoonlijk klantnummer dat u dan kunt gebruiken voor uw volgende bestellingen.
Het bestellen van een artikel kan vanaf nu ook vanuit de knop 'verkoopprijs' als een artikel opgezocht is 
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in het vademecum.

2. Abonnement 2003
Bij het opmaken van de jaarstukken 2002 is  duidelijk geworden dat er vorig jaar toch ook in onze 
branche sprake is geweest van algemene prijsstijgingen. Toch willen we hier nog steeds niet aan 
meedoen.  Dus, voor 2003 blijft het de prijs van het abonnement gelijk.  Ook aan de stelling dat een 
kortingsregeling zal worden ingevoerd nadat het huidig aantal is toegenomen met zo'n 200 abonnees 
blijft gehandhaafd. Wel is het mogelijk dat we in 2004 overstappen op de levering van 3 cd's per jaar in 
plaats van 4, terwijl we dan tussentijds nog een update met de belangrijkste wijzigingen (bv. prijslijsten 
van de groothandel) verspreiden via internet. 
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar, en dat betekent dat een opzegging dient te geschieden voor 31 december, of in elk geval 
uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel 
in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald dan kan in uitzonderingen een evenredig deel 
teruggestort worden.

3. Cliëntenadministratie - maart
Omdat er enerzijds vraag is naar een los programma voor cliëntenadministratie en anderzijds de 
opmerking geplaatst wordt dat VIG complex aan het worden is, zullen we deze twee componenten 
splitsen. U ontvangt dan dus een los programma voor de cliëntenadministratie, facturering en agenda, 
dat naast VIG gebruik kan worden. Onder Windows is het ook geen enkel probleem om meerdere 
programma's tegelijkertijd actief te hebben. De mogelijkheid om bij het maken van recepten gebruik te 
maken van vademecum/prijslijsten blijft in dit losse programma gehandhaafd. Dus, er zullen geen 
wijzigingen zijn voor wat betreft de mogelijkheden, maar alleen twee op zichzelf staande programma's. 
Een optie om vanuit het ene het andere op te starten zal worden ingebouwd.

4a. Boekhouding - maart
Het losse cliëntenprogramma vormt tevens de basis voor het nieuwe boekhoudprogramma dat in de 
loop van 2003 ontwikkeld wordt. Gebruikers van VIG die tijdens de ontwikkelingsfase willen meewerken 
door het programma te testen in de praktijk kunnen dit via een mailtje kenbaar maken.  U dient wel te 
beschikken over e-mail, aangezien het tijdens de ontwikkeling nodig kan zijn om snel een nieuwe versie 
te installeren bij fouten in de oude versie.
Het programma zal voldoen aan de eisen en wensen die er liggen ten aanzien van de automatisering 
van financiële administratie.  Er zal gewerkt kunnen worden met de basis-dagboeken kas, bank, 
memoriaal, inkoop, en verkoop.
Na de invoering van boekingen zijn allerlei overzichten nodig (boekingsverslag, mutatiekaarten, btw 
overzicht, balans en verlies- en winstrekening). Ook deze overzichten zullen worden opgenomen. 
Tenslotte is er het auditfile dat enerzijds gebruikt kan worden door de belastingdienst voor controle, 
anderzijds door accountants voor het opmaken van de jaarstukken. Ook dit auditfile zal niet worden 
vergeten.
Dan ligt er nog de incidentele wens om ook een voorraadadministratie op te nemen. Hier zullen we nog 
even mee wachten. Het gaat er in eerste instantie om dat het mogelijk is om via de computer de 
boekhouding bij te houden, de btw aangifte te verzorgen en de balans en winst-/verliesrekening op te 
maken om zodoende uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen.
Als alles naar wens verloopt hopen we dat u 1 januari 2004 daadwerkelijk kunt gaan werken met dit 
nieuwe programma.

Over het kostenplaatje is nog niet echt goed nagedacht. Iedere VIG gebruiker krijgt natuurlijk wel de 
beschikking over het programma voor wat betreft de cliëntenadministratie, facturering en agenda, maar 
aan het boekhoudgedeelte zal een kostenplaatje zitten. De prijs zal in elk geval op dezelfde manier als 
onze andere prijzen bepaald worden en dat betekent dat het een fractie zal zijn van de gangbare prijzen 
voor vergelijkbare programma's.

4b. Boekhouding - juni
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De eerste versie van de boekhoudmodule is gereed en zal de komende maanden door een aantal VIG-
gebruikers getest worden. Vanaf september hopen we iedere VIG gebruiker de gelegenheid te kunnen 
geven om eens kennis te maken met deze module. Als alles naar wens verloopt kan de module dan per 
1 januari 2004 daadwerkelijk gebruikt gaan worden.
In de proeffase zijn geen kosten verbonden aan de module. Vervolgens wordt deze module gezien als 
een optionele module (met name door diverse extra investeringen die nodig zijn geweest bij de 
ontwikkeling). Wilt u met de module gaan werken, dan zal een klein eenmalig bedrag gevraagd worden 
en vervolgens een iets hoger abonnementsbedrag. Over de exacte hoogte hopen we in september 
duidelijkheid te hebben.

4c. Boekhouding - september
VIGAdmin bevat de eerste volledig uitgeteste versie van de boekhoudmodule en u kunt de komende 
maanden eens stoeien met dit onderdeel om te kijken of u er mee wilt gaan werken.
Als u met de boekhoudmodule van VIG definitief aan de slag wilt gaan dan kunt u dat aan ons 
doorgeven. Er wordt géén aanschafprijs voor de module in rekening gebracht, alleen een hoger 
abonnementstarief (voor VIG plus boekhouden). Stopt u op een bepaald moment met het abonnement 
en wilt u toch blijven werken met het boekhoud en cliëntendeel, dan dient u op dat moment het 'losse' 
Cliëntenprogramma aan te schaffen.

4d. Boekhouding - december
Elk jaar kunt u gedurende 3 weken de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er wordt géén aanschafprijs voor de 
module in rekening gebracht, alleen een hoger abonnementstarief (voor VIG plus boekhouden). Stopt u 
op een bepaald moment met het abonnement en wilt u toch blijven werken met het boekhoud en 
cliëntendeel, dan dient u op dat moment het 'losse' Cliëntenprogramma aan te schaffen.

5. VIG nieuwe stijl vanaf september
Door de vele wensen is VIG de laatste jaren steeds omvangrijker geworden. Begonnen als een 
vademecum in 1991 wordt het anno 2003 een compleet pakket voor met name de therapeutische 
praktijk. Hierbij geldt dat niet elke gebruiker alle mogelijkheden zal benutten. De een heeft voldoende 
aan alleen het vademecum, of het vademecum met de prijslijsten en de mogelijkheden om middelen te 
bestellen, de ander wil juist de cliëntenadministratie doen via VIG en recepten maken.
Daarnaast is het zo dat elke zoveel jaar Microsoft komt met een vernieuwing van besturingssystemen en 
programmeertalen. Wil een bestaand programma 'up-to-date' blijven dan zal het steeds weer aangepast 
moeten worden.
Dan is er nog de vraag van menigeen die VIG niet nodig heeft, maar die wel een cliëntenadministratie 
programma zoekt.
Tenslotte is er nog de naam  VIG2000 welke af en toe toch wat verwarring geeft.
Vanwege al deze factoren hebben we besloten om VIG op te splitsen in losse programma's, welke 
afzonderlijk zijn te gebruiken maar waarbij het ene programma gestart kan worden vanuit het andere. 
Onder Windows is dit natuurlijk ook geen probleem, daar meerdere programma's tegelijkertijd actief 
kunnen zijn. VIG wordt hierdoor als het ware een pakket programma's, waarbij elke huidige VIG 
gebruiker de beschikking krijgt over alle programma's welke standaard deel uitmaken van VIG. 
Daarnaast zijn er dan nog een tweetal optionele modules welke apart aangeschaft dienen te worden.
De naam van het pakket wordt weer de oude vertrouwde naam VIG (zonder toevoeging van een jaartal) 
en de verschillende onderdelen zullen zijn:

VIG het vademecum, de prijslijsten, modern medisch woordenboek, protocollenboek en de 
optionele module generaliteitenoverzicht/materia medica (het menu 'vademecum' en 'optionele modules' 
in VIG2000).
VIGEigen De eigen database met adresklappers en eigen teksten (het menu 'eigen database' in 
VIG2000).
VIGExtra Bevat de onderdelen 'opties' en 'onderhoud' uit VIG2000. Deze onderdelen zijn slechts 
incidenteel nodig.
VIGAdmin Cliëntenadministratie met agenda en de mogelijkheid voor het maken van recepten en 
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facturen (de 'cliëntenmodule' in VIG2000). Dit programma is uit te breiden met de optionele 
boekhoudmodule. Wordt VIGAdmin in de toekomst als los programma aangeschaft, dan vervalt de 
mogelijkheid om bij het maken van recepten gebruik te maken van het vademecum. Beter gezegd, 
alleen gebruikers met VIG en VIGAdmin hebben de mogelijkheid om vanuit de cliëntenadministratie voor 
recepten middelen te zoeken in de prijslijsten of in het vademecum.

Elk programma beschikt over een extra menu om van daaruit een van de andere programma's te 
starten.
Het nieuwe setup programma zal ervoor zorgen dat uw eigen bestanden gekopieerd worden naar een 
nieuwe locatie en dat de oude bestanden gewist worden.

De splitsing hebben wij al gerealiseerd, maar omdat de boekhoudmodule voor een aantal consequenties 
zorgt met betrekking tot de cliëntenadm. willen we een en ander eerst goed uittesten. Vanaf september 
zal de nieuwe versie dan op cd uitgeleverd worden.

Beurzen
In 2003 kunt u ons tegenkomen op de volgende beurzen:
IT 2003: 8 en 9 november in de Americahal te Apeldoorn.

Stand: 

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk' en u 
kunt natuurlijk na een week of twee na ontvangst van de cd eens via het help menu controleren of er 
updates beschikbaar zijn.
Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar voor abonnees. Indien nodig kunt u de update op 1 
computer binnenhalen, vervolgens op diskette zetten en de update ook  installeren op een andere 
computer (of notebook) die niet verbonden is met internet.
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Nieuwsbrieven 2004

Samenvatting van de nieuwsbrieven maart, juni, september en december.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt deze tekst automatisch in beeld. Wilt u de 
tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Homeopathie

Wij hebben van VSM nog altijd niet het nieuwe vademecum. Op een berichtje hierover onzerzijds is nog 
niet gereageerd. Dus, nog even geduld hebben. Wij horen van gebruikers die zelf contact hebben gehad 
met VSM, dat ook zij te horen krijgen dat het eraan komt ... maar dus nog niet klaar is.

Wijzigingen en aanvullingen

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 8.9 revisie 1, 2, 3 en 4)
2004 stond met name in het teken van VIGAdmin, het administratieprogramma. Regelmatig was een 
update op te halen met VIGExtra.

Blunder bij VIGAdmin maart 2004
Na verzending van de maart-versie bleek begin april dat er sprake was van een behoorlijke blunder in 
verband met de licentiecontrole bij het administratie programma (VIGAdmin). Ergens stond een oude 
datum waardoor gebruikers die alleen een abonnement hebben geconfronteerd werden met de melding 
'de licentie verloopt over .. dagen'. Het probleem werd meteen opgelost en een aangepaste versie werd 
klaar gezet op onze site. Een aantal gebruikers waarvan we een e-mail adres hadden werd direct op de 
hoogte gebracht van dit probleem. Gebruikers die de update niet via internet konden ophalen ontvingen 
op verzoek een cd met de aangepaste versie. Als gevolg van deze blunder zijn extra controles 
ingebouwd plus de mogelijkheid tot automatische aanpassing van de datum.
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De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen
a. Indien onder MS Windows voor een ander kleurenschema wordt gekozen kunnen bepaalde velden 

dezelfde achtergrondkleur krijgen als de tekst. Dit is in alle programma's - voor zover we weten - nu 
opgelost.

b. Alle programma's zijn in het menu Help voorzien van de optie 'ondersteuning (via e-mail). Hiermee 
kan direct een bericht naar ons toe worden gestuurd met vragen, wensen, problemen etc. Is 
bijvoorbeeld ook te gebruiken voor het doorgeven van een adreswijziging. Als er problemen zijn met 
een bepaald bestand (bv. database of formulier), dan kan dat als bijlage worden meegestuurd. De 
mail welke vanuit deze optie wordt verstuurd wordt bij ons met een speciaal programma 
opgevangen en krijgt dus speciale aandacht (zal niet zo gauw verdwijnen tussen alle mailtjes en 
spam welke met Outlook Express ontvangen wordt). 

c. Het venster dat gebruikt wordt voor mededelingen is enigszins aangepast en gestroomlijnd. Voorts 
is het opnieuw kiezen van een venster dat geminimaliseerd op de taakbalk staat aangepast. Het 
opnieuw kiezen zorgt er nu voor dat het venster meteen in beeld verschijnt.

d. Vooruitlopend op het verschijnen van 3 updates per jaar in plaats van 4 is de standaard 
proefperiode op 2 maanden (62 dagen) ingesteld. 1 maand na verschijnen van een nieuwe versie is 
de oude cd niet meer te gebruiken. Wilt u een collega een proef doen toekomen, geef ons dan het 
adres door en wij zullen een cd opsturen naar de betreffende persoon.

e. Het instellen van de locatie van de database met handleidingen (vigdef.mdb) is opgenomen in het 
onderdeel Opties. Deze database hoeft dus niet meer per defiitie in dezelfde map te staan als het 
programma.

1. VIG
a. Op verzoek is het nu mogelijk om de artikelinformatie uit een prijslijst in één keer te exporteren. 

Voor de prijslijsten van de groothandels blijft gelden dat alleen een selectie geexporteerd kan 
worden.

b. Bij installatie vademecum een extra controle om te zorgen dat de licentiedatum voor andere 
programma's correct wordt ingesteld.

c. Als middelen geselecteerd worden op basis van de klachtenindex, dan staat boven de 
productbeschrijving een toelichting met betrekking tot de klacht. Deze toelichting werd nogal eens 
over het hoofd gezien. Dit is nu aangepast en wij hopen dat de toelichting nu meer opvalt.

d. Het minimaliseren van het resultatenvenster met productinformatie en vervolgens een andere keuze 
maken in het hoofdmenu kon leiden tot de foutmelding 'object doesn't support this property'. Dit is 
nu opgelost.

e. Bij instellingen en overzicht in het menu Bestellen van de prijslijsten is op het tabblad 'overzicht 
orders' een optie ingebouwd om historische orders tot een bepaalde datum (de datum van de 
geselecteerde order) in één keer te wissen. Hierbij kan nog aangegeven worden of alle orders tot 
die datum gewist moeten worden of alleen de orders van de geselecteerde firma.

2. VIGExtra
a. Het verwerken van updates en zip-bestanden leverde probleempjes op. Deze foutjes zijn eruit 

gehaald.
b. Tevens kunt u nu met VIGExtra niet beveiligde Access 97 databases openen en direct in de 

opgenomen tabellen kijken. Indien problemen ontstaan door verkeerde inhoud van een tabel kunnen 
wij u telefonisch begeleiden bij het rechtstreeks aanpassen van de inhoud van een tabel.

c. Aan het menu Algemeen is een optie toegevoegd voor het testen en corrigeren van de 
licentiedatum.

d. Aan het menu Onderhoud zijn 2 opties toegevoegd, en wel voor het kopiëren en uitpakken van 
bestanden vanaf een willekeurige locatie naar de map waar zich de VIG vademecum database 
bevindt. Werkt u met 2 computers, dan kunt u op de ene een kopie van een van de eigen bestanden 
maken met als doel een diskette, cd of memory-stick. Op de andere computer kiest u dan een van 
de nieuwe opties om het betreffende bestand meteen in de correcte map te krijgen.

e. Bij installatie vademecum een extra controle om te zorgen dat de licentiedatum voor andere 
programma's correct wordt ingesteld.

f. Het aangeven en kunnen wijzigen van de locatie van het administratie-bestand is nu ook 
opgenomen in VIGExtra. Tevens is dit bestand toegevoegd aan de opties met betrekking tot 
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kopiëren en comprimeren.
3. VIGEigen

Op verzoek is het importeren van eigen teksten mogelijk gemaakt. Als u nu op een andere computer 
nieuwe teksten hebt aangemaakt, kunt u deze importeren in een ander bestand. De handleiding is 
op dit punt bijgewerkt.

4. VIGAdmin
maart

Op de eerste plaats zijn er aanpassingen ivm probleempjes en foutjes in de bediening. Het betrof 
o.a. zaken die we volledig over het hoofd hebben gezien, zoals bijvoorbeeld het kunnen invoeren 
van een credit-inkoopfactuur of het invoeren van een negatief eindsaldo van de bank. Dan waren er 
nog de opties welke niet volledig waren doorgevoerd in de decemberversie, zoals de factuurkorting. 
Deze is nu ingebouwd als regelkorting. Dus, als iemand een factuurkorting van 10% geniet, dan 
wordt automatisch bij elk artikel een korting toegepast van 10%. Voordeel van deze methode is dat 
u waar nodig het percentage kunt aanpassen.
Daarnaast zijn er de nodige aanpassingen naar aanleiding van wensen.
a. Betalingstermijn van een factuur.
Door de term [dagen] te gebruiken in de tekst van de layout wordt automatisch de opgegeven 
krediettermijn ingevuld. Hierdoor kunt u dus een individuele betalingstermijn gebruiken.
b1. Etiketten.
Bij de cliënten is het menu verslagen uitgebreid met de opties etiket adres, etiket postadres en 
etiketten A4. Op deze manier kunnen dus etiketten afgedrukt worden. Voor de afzonderlijke 
etiketten kan het beste een labelprinter gebruikt worden. De instellingen voor het etiket blijven 
steeds bewaard en in principe hoeft u deze dus slechts éénmaal op te geven. Bij etiketten A4 kunt u 
cliënten selecteren en vervolgens (na opgave etiket-formaat e.d.) de etiketten afdrukken.
b2. Ook bij de recepten kunt u gebruik maken van etiket-opties. Zo kan per voorgeschreven middel 
een aangepast etiket gemaakt worden. Deze optie vindt u op het tabblad recepten.
c. Facturen.
Bij cliënten en crediteuren kunt u een overzicht opvragen van de betalingen van facturen.
Er zijn extra controles ingebouwd met betrekking tot het wissen van facturen. Vanaf nu kan een 
factuur alleen gewist worden als het én de laatste factuur betreft én de laatste transactie.
Gebruikt u een afwijkende nummering van facturen, dan wordt gewoon doorgenummerd bij een 
volgend boekjaar.
Bij gelijktijdig gebruik van de boekhoudmodule is het nu mogelijk om aan het begin van een nieuw 
boekjaar toch nog facturen te maken welke bij het oude jaar horen. Is eenmaal begonnen met de 
nummering voor het nieuwe jaar, dan kan dat niet meer.
De optie om de btw wel of niet af te drukken is verwijderd. Vanaf 1 januari is het afdrukken van de 
btw verplicht. Vanaf die datum bent u ook verplicht om uw btw-nummer te vermelden op de factuur. 
Pas dus de kopregels van de kladblok-sjabloon aan of de kopregels van de factuur-layout.
Gaat u een nieuwe factuur maken en heeft u een recept samengesteld, dan wordt gevraagd of het 
recept moet worden doorgeboekt naar de factuur.
d. Memoriaal.
De kolom btw is 'verborgen'. Bij memoriaalboekingen dient u zelf direct op de betreffende 
rekeningen te boeken, dus ook op de btw-rekeningen.
e. Agenda
Op verzoek is een alternatieve weergave met tijdsloten ingebouwd. Op deze manier kunt u dus zelf 
zien waar openingen zijn. Weergave is per dag of week en u kunt zelf het tijdstip instellen waarop de 
dag moet beginnen en eindigen en hoe groot de tijdsloten moeten zijn.
f. De database
In verband met nieuwe opties is de database aangepast. Bij de eerste start van VIGAdmin en bij 
wijziging van het administratie-bestand wordt gekeken of het een oude versie is. Zo ja, dan wordt de 
naam gewijzigd in <bestandsnaam> versie 1 en vervolgens wordt de database geconverteerd. Op 
deze manier heeft u meteen een kopie van de gegevens. Tevens hebben we dit moment gekozen 
om ook de verzonden e-mails welke u wilt opslaan meteen op te slaan in het administratie bestand. 
Dit betekent dus dat u alleen een kopie hoeft te maken van administratie.mdb als u uw gegevens 
wilt veiligstellen. Anders gezegd, het administratie-bestand bevat alle cliënt-gegevens, de agenda, 
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de opgeslagen e-mails en de boekhouding.
g. Correspondentie en Algemene adresklapper
Naast cliënten en crediteuren kunt u nu ook andere adressen opnemen in VIGAdmin. In het menu 
Algemeen vindt u hiervoor de algemene adresklapper. Van deze adressen kunt u tevens gebruik 
maken als u een brief voor een cliënt gaat schrijven.
Ook dit soort correspondentie kunt u nu direct vanuit de cliëntenkaart aanmaken en bewaren bij de 
cliënt. Kies hiervoor het nieuwe tabblad Correspondentie en klik vervolgens op 'nieuwe brief' maken. 
Geeft de datum aan plus een onderwerp en als de brief niet naar de cliënt zelf gaat selecteert u een 
adres uit de algemene adresklapper. Vervolgens schrijft u de brief in het betreffend veld op het 
tabblad Correspondentie. Is de brief klaar, klik dan op 'afdrukken via kladblok'. Evenals bij de 
afspraken wordt de lijst gesorteerd op datum met de laatste brief het eerst.
Om het afdrukken via de kladblok goed te laten verlopen, dient u eenmalig het sjabloon brief.rtf aan 
uw wensen aan te passen. Open hiervoor de kladblok, lees het sjabloon in en sla het na het 
aanpassen weer op onder de naam brief.rtf.
Via het menu 'Algemeen' kunt u nu ook een standaardbrief sturen naar de cliënt. In het betreffend 
venster zijn opties te vinden voor het onderhoud van deze standaardbrieven.
h. Betalingsherinneringen
Bij de standaardbrieven vindt u tevens de teksten voor de herinneringen. Een drietal zijn er 
standaard aangemaakt, maar u kunt de tekst naar eigen inzicht aanpassen. Het aanmaken van de 
betalingsherinneringen doet u via het menu cliënten - betalingsherinneringen. U krijgt dan een 
venster met de openstaande facturen waarvan de vervaldatum voorbij is. Selecteer een factuur en 
klik op de knop 'herinnering aanmaken'. In het venster met de herinneringen kunt u aangeven welke 
tekst gebruikt moet worden. Zijn op deze manier alle herinneringen aangemaakt, dan kunt u ze 
allemaal in één keer afdrukken. Vervolgens worden de afgedrukte herinneringen gemarkeerd als 
verzonden. Moet er een opnieuw, klik dan op het vakje 'verzonden' zodat het vinkje verdwijnt.
i. Dagoverzichten
Aan het menu cliënten zijn 3 opties toegevoegd om dagoverzichten te maken. Op de eerste plaats 
een overzicht op basis van hetgeen op een specifieke dag gefactureerd is. Het tweede overzicht 
wordt gemaakt op basis van hetgeen voorgeschreven is via de optie recepten (onderdeel van de 
cliëntenkaart). Het derde overzicht plaatst alle voorgeschreven middelen van een dag bij elkaar met 
relevante gegevens voor het plaatsen van een bestelling. Op basis van dit overzicht kan dan met 
VIG snel en simpel een order worden aangemaakt.
j. Recepten
Juist in verband met het 3de overzicht zijn enkele nieuwe velden toegevoegd aan de tabellen voor 
recepten en voorkeurslijst. Het is nu ook mogelijk om een recept-product niet alleen toe te voegen 
aan de voorkeurslijst, maar ook aan het eigen artikelbestand (het is dan wel nodig om zelf 
prijsmutaties bij te houden). Voorts is het hierdoor mogelijk om bij het maken van een factuur 
meteen het gehele recept door te boeken.
k. BTW-aangifte
Het venster is uitgebreid met een optie voor het maken van de ICL aangifte (intra-communitaire 
leveringen). Deze aangifte moet gedaan worden bij onbelaste leveringen binnen de EU.
Op de eerste plaats natuurlijk aanpassingen ivm probleempjes en foutjes e.d. welke ons gemeld 
werden. Gezien de periode waarin VIGAdmin nu gebruikt is en gezien het aantal gebruikers, kan 
gesteld worden dat het nu behoorlijk stabiel en volledig is. Op verzoek is in deze versie ook het 
voorraadbeheer opgenomen. Om het menu overzichtelijker te maken zijn artikelbestand en 
voorraadbeheer ondergebracht in een apart menu, nl. 'Producten'. De handleiding is aangepast en 
bevat informatie over het voorraadbeheer.

Juni
a. Grote bedragen.
Getallen met decimalen kunnen in een database op diverse manieren worden opgeslagen. 
Gebleken is dat bepaalde methodes leiden tot afrondingsverschillen op het moment dat ermee 
gerekend gaat worden. Het gaat dan met name om getallen boven de 100.000 met cijfers na de 
komma. Dit probleem was al eerder onderkend, maar op één plaats bevond zich nog een onderdeel 
dat niet aangepast was, waardoor bij het invoeren van transacties dit afrondingsprobleem voor 
storingen kon zorgen. In de juni versie wordt op alle plaatsen een methode gebruikt waar het 
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probleem niet bij voorkomt.
b. Artikelbestand.
Sorteren op artikelnummer in het artikelbestand gaf een foutmelding als er sprake was van 
producten zonder artikelnummer. Dit is opgelost.
c. Cliëntenkaart - correspondentie
Bij het toepassen van opmaak in de brieven konden problemen voorkomen waardoor niet de juiste 
opmaak werd toegepast. Ook dit is aangepast.
d. Cliëntenkaart / crediteurenkaart
Voor de notatie van internationale telefoonnummers is nu het gebruik van het plusteken toegestaan 
bij het invoeren ervan. Voorts is de controle van rekeningnummers beperkt tot cliënten/crediteuren 
met als land Nederland.
e. Factuur via sjabloon.
Incidenteel konden specifieke facturen niet via deze methode worden afgedrukt. Een en ander is 
aangepast waardoor de procedure nu optimaal werkt.
f. Facturering.
Extra controle bij het wijzigen van de betaalwijze. Als bij een factuur met betaalwijze kas achteraf 
(dus na boeking) een andere betaalwijze wordt aangegeven, wordt dit gemeld. Hierdoor wordt 
voorkomen dat bij een reeds afgeboekte en als betaald te boek staande factuur toch de betaalwijze 
in factuur gewijzigd kan worden.
g. Recepten doorboeken naar factuur.
In de maart versie kon dit alleen direct bij het aanmaken van een nieuwe factuur. Nu is het ook 
mogelijk bij het actief maken van een reeds bestaande factuur. Is er een recept en is de factuur 
welke actief gemaakt wordt niet ouder dan 7 dagen, dan wordt de vraag gesteld of het recept moet 
worden doorgeboekt.
h. Betalingsherinneringen en administratiekosten.
Het is mogelijk om vanaf de 2de betalingsherinnering een bedrag aan administratiekosten op te 
nemen. Wilt u hiervan gebruik maken, kies dan menu Algemeen, Opties en Onderhoud, tabblad 
Diversen en vul daar een bedrag in bij administratiekosten. Daarna zal steeds vanaf de 2de 
herinnering het aangegeven bedrag bijgeteld worden bij het totaal aan openstaande facturen voor 
de betreffende cliënt. Laat u het bedrag op 0 staan, dan vindt dus geen vermelding plaats van 
administratiekosten.
i. NIEUW - voorraadbeheer.
Er is een eenvoudige methode ingebouwd voor het beheren van de voorraad. Basis is het 
opgenomen artikelbestand van u zelf, waarbij de verkopen via facturering gelijk bijgehouden worden 
in de voorraad-mutaties. Inkopen, beginvoorraad, verliezen, correcties e.d. dient u natuurlijk zelf in 
te voeren, evenals verkopen welke buiten de facturering vallen.
Bij de eerste start van de nieuwe versie van VIGAdmin worden de benodigde tabellen aangemaakt, 
en worden enkele bestaande tabellen uitgebreid met velden. Vervolgens worden de artikelmutaties 
van reeds geboekte facturen opgenomen in de voorraadmutaties op basis van het artikelnummer. 
Dit laatste betekent dat de mutaties alleen correct zijn als het betreffend artikel een artikelnummer 
heeft en als deze nummers in het verleden niet gewijzigd zijn. Wilt u voorraadbeheer gebruiken, dan 
kiest u in het hoofdmenu voor Producten - Voorraadbeheer. Hier kunt u beginnen met het opnemen 
van de inkoopprijs en de gewenste minimum voorraad van een artikel (zodra de voorraad kleiner is 
wordt deze in rood aangegeven). Vervolgens kiest u 'mutaties', zet de correcte datum voor 
beginvoorraad, selecteert de soort 'beginvoorraad' en voert de betreffende aantallen in. Tenslotte 
kunt u nu alle mutaties tot de datum van de beginvoorraad met een druk op de knop wissen. Rest 
nog de invoer van de inkopen vanaf de datum van de beginvoorraad en u bent op weg.
Toekomstige wijzigingen van artikelnummers hebben geen effect op het onderdeel voorraadbeheer, 
aangezien een interne artikelcode wordt gebruikt in het verwerken van de mutaties.

september
a. In het venster 'Algemene adresklapper', 'Cliëntenkaart' en 'Crediteurenkaart' is een knop toegevoegd 

voor de koppeling van externe bestanden aan een geselecteerde 'kaart'. In het hoofdmenu onder 
'Extra' is een vergelijkbare optie toegevoegd. Met deze nieuwe optie(s) kunt u willekeurige 
bestanden welke zich op de harde schijf bevinden koppelen aan een cliënt, crediteur, adres of aan 
het programma. Bij elke koppeling kunt u een korte beschrijving opnemen, terwijl u vervolgens direct 
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vanuit het programma een geselecteerd bestand kunt openen. Voor het openen wordt in principe 
gebruik gemaakt van het programma waarmee het bestand is gemaakt. Op deze manier kunt u 
bijvoorbeeld foto's of rapporten koppelen aan een cliëntenkaart zodat ze direct vanuit de betreffende 
cliënt opgeroepen kunnen worden.

b. In het venster waar de rapporten (verslagen) getoond worden is een menu opgenomen met export 
opties. U kunt nu een verslag exporteren naar een MS Excel bestand, een PDF bestand (te openen 
met Adobe Acrobat Reader) of naar een RTF bestand (te openen in de kladblok van VIGAdmin of 
met bv MS Word).

c. Een storend foutje is uit de wereld geholpen. Bij het actief maken van een bestaande factuur om 
deze opnieuw af te drukken werd vervolgens het veld 'betaald' leeg gemaakt. Dit veld wordt binnen 
het boekhoudgedeelte verder niet gebruikt en het probleempje had dus boekhoudkundig geen 
gevolgen. In deze versie komt dit niet meer voor. Tijdens de eerste start van de nieuwe versie wordt 
een controle uitgevoerd op het betreffende veld. Daar waar het leeg is, terwijl de factuur toch 
betaald is, wordt de datum van de laatste betaling opgezocht en op de betreffende plek ingevuld.

d. Bij de standaard betaalwijzen was reeds rekening gehouden met de incasso, maar hiervoor kon bij 
de layout geen standaardtekst ingevoerd worden. Dit is nu wel mogelijk (via menu Algemeen, 
basisinstellingen, tabblad (factuur)layout).

e. In het artikelbestand is nu ook het veld met de inkoopprijs zichtbaar en aan te passen. Deze 
inkoopprijs wordt gebruikt bij de bepaling van de voorraadwaarde en u kunt deze prijs gebruiken bij 
het maken van facturen, bv. een factuur voor een collega die producten van u overneemt.

f. Als u kiest voor een zakelijke factuur komt de keuzemogelijkheid 'inkoopprijs gebruiken' 
beschikbaar. U vindt deze regel onder de 'opmerking'. Vinkt u deze optie aan, dan wordt voor elk 
volgend artikel dat u kiest de inkoopprijs gebruikt ipv de standaard verkoopprijs. Haalt u het vinkje 
weg, dan wordt weer de verkoopprijs genomen.

december
a. In verband met de verplichte electronische aangifte OB (omzetbelasting) en ICL (Intra Communitaire 

Leveringen) is de voorbije maanden onder toezicht van de belastingdienst het programma EasyBtw 
gebouwd. Op basis van de gegevens uit de administratie van VIGAdmin wordt de electronische 
aangifte opgebouwd en vervolgens verzonden naar de belastingdienst. Gebruikers van de 
boekhoudmodule welke deze nieuwe optie willen gebruiken dienen dit te melden aan de 
belastingdienst en zij dienen een pincode aan te geven (de zogenaamde electronische 
handtekening). Formulieren hiervoor zijn te maken vanuit VIGAdmin.
In verband met deze nieuwe mogelijkheid is het onderdeel BTW aangifte enigszins aangepast en is 
er een controle ingebouwd bij de velden Omzet Hoog / Af te dragen BTW hoog en Omzet Laag / Af 
te dragen BTW laag. De velden werden en worden gevuld op basis van de boekhoudkundige 
gegevens. Vervolgens wordt de btw berekend op basis van het bedrag bij Omzet Hoog/Laag en het 
verschil tussen dit berekende bedrag en het aangegeven bedrag mag maximaal € 25,00 bedragen. 
Wijkt het meer af, dan is een electronische aangifte niet mogelijk. Dit wordt door het programma 
gemeld. Afwijkingen kunnen ontstaan door een niet correct boeken op rekeningen welke bedoeld 
zijn voor de aangifte btw Hoog en Laag of door een foutief instellen van de grootboekrekeningen. 
Komen grotere afwijkingen voor, bel dan even om samen te kijken naar wat er verkeerd kan staan.

b. Het veld 'Kamer van Koophandel' kwam al voor in de tabel crediteuren van de database, maar was 
niet te vinden op de crediteurenkaart. Dit is nu wel zo. Zo zijn er ook een aantal velden van de 
cliëntenkaart welke nu actief gemaakt zijn.

c. In het onderdeel voorraadbeheer en voorraadmutaties zijn enkele foutjes aan het licht gekomen. Het 
belangrijkste probleem was dat er slechts voor één datum mutaties waren in te voeren voor een 
bepaald type mutaties. Voorts werd het interne artikelnummer getoond ipv het normale 
artikelnummer en de voorraadwaarde werd alleen maar bepaald voor een voorraad groter dan nul. 
Na melding zijn deze problemen meteen opgelost. Tevens is het nu mogelijk de betreffende 
schermen te vergroten en er is een verslag optie toegevoegd.

d. Toegevoegde artikelen waren niet meteen beschikbaar bij het maken van facturen. Ook dit is 
aangepast. Tevens is ook voor het artikelbestand een optie ingebouwd om een prijslijst te maken 
(een verslag dus). De sortering in het verslag is gelijk aan de sortering van het artikelbestand (dus 
of artikelnummer of omschrijving).

e. Aangezien producten van recepten afkomstig kunnen zijn van diverse bronnen werden deze buiten 
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het voorraadbeheer gehouden. We hebben nu een mogelijkheid ingebouwd om toch bepaalde 
producten te laten verwerken in het voorraadbeheer als een recept direct wordt doorgeboekt naar 
een factuur. Het betreft hier de producten van de voorkeurslijst. In het venster van de voorkeurslijst 
is een knop toegevoegd waarmee u een product uit deze lijst kunt koppelen aan het betreffende 
product in uw eigen artikelbestand. Zodra u op de knop klikt komt het venster in beeld dat bekend is 
van het opzoeken van producten bij de factuur. Klik op het gewenste artikel en klik OK. Vervolgens 
zal het product bij het doorboeken van het recept naar de factuur automatisch correct verwerkt 
worden in de voorraad.

f. Tijdens de IT 2004 werden we opmerkzaam gemaakt op een foutje in de tijdsloten weergave van de 
agenda en in de weekweergave (de maandag was niet te zien). Deze foutjes zijn aangepakt.

g. In vorige versies is op een bepaald moment het veld 'Gearchiveerd' geïntroduceerd, maar verder 
werd daar niets mee gedaan. Vanaf deze versie kunt u in het hoofdmenu bij de uitgebreide 
cliëntenkaart kiezen voor actuele cliënten, gearchiveerde cliënten of alle cliënten.

h. In ons eigen administratieprogramma werken wij al langer met een bestand met postcodes en 
daaraan gekoppeld plaats- en straatnamen. Bij het invoeren van een nieuwe klant is in de meeste 
gevallen het invoeren van de postcode voldoende om automatisch plaats en straat te krijgen. Wij 
hebben deze methode nu ook ingebouwd in de cliëntenkaart van VigAdmin. Het venster 'nieuwe 
cliënt' is hiervoor aangepast. Voorts is een knop toegevoegd om een adres te wijzigen.
Het correct invoeren van een adres (en daarbij de aparte velden voor huisnummer en toevoeging 
gebruiken) maakt dat - voor Nederland - ook een correcte kixcode wordt aangemaakt. De Kixcode is 
de streepjescode welke TPG Post gebruikt en welke de postcode en het huisnummer bevat. De 
kixcode begint altijd met de postcode (zonder spatie) en dan het huisnummer. Is er sprake van een 
toevoeging dan komt na het huisnummer een x en dan de toevoeging (ook weer zonder spaties). 
Het lettertype 'Kix Barcode' wordt geïnstalleerd op de computer en kan vervolgens gebruikt worden 
in alle tekstverwerkers.
Het venster voor de nieuwe cliënt bevat nu de velden naam, voornaam, contactpersoon, postcode, 
plaats, straat, huisnummer, toevoeging, kixcode, land en aanhef voor brief. Na invulling worden 
hiermee een aantal velden op de cliëntenkaart gevuld.

i. Via Opties en onderhoud was het al langer mogelijk om een backup of kopie te maken van de 
administratie-database. Dit is nu uitgebreid met de optie om automatisch een backup te maken in 
dezelfde map als waar het originele bestand staat. Standaard staat deze optie 'aan'. Via Opties en 
Onderhoud, tabblad Onderhoud is de optie uit te zetten. Op hetzelfde tabblad zijn 2 knoppen te 
vinden waarmee zo'n automatische backup is terug te zetten. Waarom 2 knoppen?
Elke keer dat het programma gestart wordt, wordt gekeken of er die dag al een backup is gemaakt. 
Zo niet, dan wordt de oudste automatische kopie (Autokopie 2 van ....) gewist, de andere kopie 
(Autokopie 1 van ...) hernoemd en vervolgens een nieuwe Autokopie 1 van ... aangemaakt. Mocht er 
iets gebeuren met het originele bestand, dan zijn er dus altijd nog 2 bestanden over.
Natuurlijk blijft het belangrijk om regelmatig een kopie te maken op een ander medium, aangezien 
harde schijven altijd nog kapot kunnen gaan.

j. Nieuw in het menu boekhouding is een eenvoudige methode voor kilometerregistratie.

Handleiding (versie 8.9 revisie 1, 2, 3 en 4)
De handleiding van VIGAdmin is bijgewerkt naar aanleiding van de gemaakte aanpassingen.

Vademecum (2004)
Verwijderde firma's:

Jabilo Pharma (heeft door omstandigheden de bedrijfsactiviteiten gestaakt).
Lumen Pharma (de OTC producten van Dolisos worden voortaan geleverd via New Care).
Oligo Pharma (vervangen door BrandsFirm Care & Cure)
VitaMed (de informatie van Eulite is verwijderd en de overige informatie is ondergebracht bij 
natuurapotheek Dynamis).

Verwijderde productlijnen:
DNH Research (Dexsil), Dr. J. VanderStelt (Ayurveda Beauty), Eulite, Health Aid (van Pardes 
Rimonim, vervangen door Pardes supplementen)

Naamswijziging:
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EB Healthpharma (BuurManns en Vitafytea) is gefuseerd; de firma heet PC&I. Indros is 
ondergebracht bij Tramedico en gaat verder onder de naam Indros Healthcare.
MMR - Homeopharma is gewijzigd in BalancePharma.

Nieuwe firma's:
BrandsFirm Care & Cure (producten van voorheen Oligo Pharma), Instituut voor Functionele 
Geneeskunde B.V. (IFG), Proviform-Actipet (hier zijn de producten voor huisdieren ondergebracht 
welke Proviform levert), SoriaNed, VitaKruid Benelux en Vitaminefit, Walthers Health Care.

Geheel nieuw vademecum:
Arkopharma (Arkocaps),. Ayurveda Biological Remedies, BalancePharma, Biover, Bonusan, 
Distributie Care, DNH Research, Dr. J. VanderStelt (enkelvoudig therapeuticum), Madal Bal, New 
Care Supplements, Nutri-West Benelux, Pardes Rimonim (Pardes supplementen), Pharma Nord, TS 
Products, Vital Cell Life, Volatile, VitOrtho, Weka Pharma.

Toevoegingen en wijzigingen:
AAG Divine Solutions, Aloe Vera & health Supples, AOV, Arkopharma, Aromatic Trade Services 
(adreswijziging), Biohorma, Bional, Bloem, BransFirm Care & Cure, BuurManns, Cosmic & Flower 
Remedies, De Cruydhof, Distributie Care, DNH Research, Dr. J. VanderStelt, Energetica Natura, 
Euro Nutri, Forever Living Products, Homeoropa, Iduna Healthcare, Indros Healthcare, Innovital, 
Kernpharm, Kolibri Cosmetica, Lumen Naturae, B. Nagel, Naturapharma, Nutramin, Nutrivital, 
Orthica, Ortholon, Parmalux, Pavitra, Pharma Nord, PK Benelux, Proviform, SanoPharm, Schüssler 
celzoutherapie, Similia, Solgar, Springfield, Timm Health Care, Vitafytea, Vitaminefit, De Vlieger 
Import Export, Zuurstof Nu.
Adreswijziging bij Homeoropa en Timm Health Care

Prijslijsten:
AAG Divine Solutions, Alive, Aloe Vera & health Supples, AOV, Arkopharma, BalancePharma, 
Bional, Biover, Bloem, Bonusan, Chi International, Cosmic & Flower Remedies, De Cruydhof, 
Distributie Care, DNH Research, Dr. J. VanderStelt, Drive, Energetica Natura, Euro Nutri 
(Biodynamics), Forever Living Products, De Groene Os, Heel, Speciaalhuis Hofman, Holland 
Pharma (Varuvo), Iduna Healthcare, Innovital, Instituut voor Functionele Geneeskunde, KernPharm, 
Kolibri Cosmetica, Lumen Naturae, Madal Bal, Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, 
Nutrivital, Nutri-West Benelux, Orthica, The Ortho Company, Ortholon, Pardes Rimonim, Parmalux, 
Pavitra, Pharma Nord, PK Pharma Care, Proviform, SanoPharm, Schüssler's celzoutherapie, 
Sjankara, Solgar, SoriaNed, Springfield, Timm Health Care, Unipharma, Vital Cell Life, Vitals 
Voedingssupplementen, Vitaminefit, VitOrtho, De Vlieger Import Export, Volatile, VSM, Weka 
Pharma, Zuurstof Nu.

Optionele modules en Registratie
Registratie:

De registraties tot en met 24 november zijn verwerkt in VIG. Tevens zijn de middelen welke 
inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

Let Op! 
De prijslijsten van Hofman, Holland Pharma en Unipharma worden altijd door hen aangeleverd net voor 
de afsluiting van de update. De producten van de meeste firma's in VIG zijn bij een of beide 
groothandels terug te vinden. Sommige firma's geven er zelfs de voorkeur aan dat u bij de genoemde 
groothandels uw bestelling plaatst.

Wensen VIGAdmin

1. Zelf kunnen aanpassen van rapporten.
2. Lijst met vrije dagen in agenda.
3. Recepten verzamelen voor het aanmaken van een bestelling.

Het zelf kunnen aanpassen van rapporten is iets waar we nog steeds over nadenken. Er is slechts 
een enkeling die hiernaar gevraagd heeft, terwijl bv voor facturen de belangrijkste elementen vrij in te 
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vullen zijn (kop en voet van de factuur). Bij toekomstige overstap naar de nieuwe .NET programmeertaal 
schijnt dit probleem zelfs geheel te vervallen aangezien daar Word sjablonen gebruikt kunnen worden 
voor rapporten. We zullen de komende tijd wel eens gaan experimenteren met de betreffende 
rapportgenerator.

Het opnemen van een lijst met vrije dagen is in principe niet nodig. U kunt altijd op de betreffende 
dagen een afspraak maken met de knop 'gehele dag' en dan aangeven dat dit een vrije dag is. Bij het 
maken van nieuwe afspraken op deze dag komt dan automatisch de melding 'overlapping met 
bestaande afspraak'.

Ook nummer 3 betreft op dit moment een vraag van een enkeling. Bij deze wens speelt het 
probleem dat producten in een recept van meerdere firma's afkomstig kunnen zijn, en dan zijn dus 
meerdere orders nodig. Dit is juist een van de punten geweest waardoor we in de vorige versie het 
dagoverzicht hebben ingebouwd. Toch zullen we deze wens nog nader onderzoeken of er niet toch iets 
mogelijk is.

Wel zal het in 2005 mogelijk worden gemaakt om bij de crediteuren een artikelbestand aan te 
leggen met de optie om bestellingen te maken en te versturen. Dit komt met name van pas bij 
leveranciers waarvan geen prijslijst is opgenomen in VIG en waar u toch zaken mee doet.

Tenslotte is er nog de 'kassa-module'. Dit zal gerealiseerd worden als afzonderlijk programma, een 
soort winkelprogramma dat gebruikt kan worden voor contant-verkopen. Omdat gelijk een koppeling met 
de boekhouding wordt ingebouwd, zal deze module (dit programma) alleen beschikbaar zijn voor 
gebruikers van VIG met de boekhoudlicentie.

Nieuws

1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen. Met Holland Pharma is de 
afspraak gemaakt dat u, ook als u nog geen klantnummer heeft, vanuit VIG direct een bestelling kunt 
maken voor het geautomatiseerd ordersysteem. Bij de levering van de bestelling ontvangt u dan meteen 
een persoonlijk klantnummer dat u dan kunt gebruiken voor uw volgende bestellingen.
Het bestellen van een artikel kan ook vanuit de knop 'verkoopprijs' als een artikel opgezocht is in het 
vademecum.

2. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar, en dat betekent dat een opzegging dient te geschieden voor 31 december, of in elk geval 
uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel 
in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald dan kan in uitzonderingen een evenredig deel 
teruggestort worden.

3. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 3 weken de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er wordt géén aanschafprijs voor de 
module in rekening gebracht, alleen een hoger abonnementstarief (voor VIG plus boekhouden). Stopt u 
op een bepaald moment met het abonnement en wilt u toch blijven werken met het boekhoud en 
cliëntendeel, dan dient u op dat moment het 'losse' Cliëntenprogramma aan te schaffen.

Beurzen
In 2004 kunt u ons tegenkomen op de volgende beurzen:
Varena: De organisatie heeft ons laten weten dat de Varena ook in 2004 geen doorgang zal vinden.
IT 2004: 13 en 14 november te Apeldoorn. Voorlopig standnummer 328.

In 2005 kunt u ons tegenkomen op de volgende beurzen:
IT 2005: nog geen gegevens bekend.
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Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk' en u 
kunt natuurlijk na een week of twee na ontvangst van de cd eens via VIGextra, menu updates 
controleren of er updates beschikbaar zijn.
Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar voor abonnees. Indien nodig kunt u de update op 1 
computer binnenhalen, vervolgens op diskette zetten en de update ook  installeren op een andere 
computer (of notebook) die niet verbonden is met internet.
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Nieuwsbrieven 2005

Samenvatting van de nieuwsbrieven april. augustus en december.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt deze tekst automatisch in beeld. Wilt u de 
tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 9.0 revisie 1, 2 en 3)
De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG
a. Bij de eerste start na een installatie of update wordt een informatie-venster getoond om aan te 

geven dat het programma alleen bedoeld is voor de beroepsbeoefenaar. Tevens zijn hier enkele 
disclaimers te vinden ten aanzien van de verantwoordelijkheid.

b. Na het selecteren van een klacht in de klachtenindex wordt ook een informatie-venster getoond. Nu 
om aan te geven dat gezondheidsproducten aan deze klacht gekoppeld zijn vanwege de positieve 
invloed op het organisme.

c. Een test is ingebouwd om te voorkomen dat voor een bepaald onderdeel een verkeerde database 
kan worden geselecteerd. Deze test vindt plaats bij de start van het programma en als de locatie 
van een database gewijzigd wordt via het onderdeel Opties.

d. De afbeeldingen bevinden zich vanaf deze versie in een database. Bijkomend voordeel is dat het nu 
mogelijk is om op eenvoudige wijze meerdere afbeeldingen bij één tekst op te nemen. Vanwege 
deze aanpassing is in het menu Opties de keuze 'locatie plaatjes' aangepast. Deze verwijst dus nu 
naar de database. Kiest u voor een installatie van VIG zonder plaatjes, dan is deze verwijzing leeg.

e. In het venster 'Firma's en producten' is een knop toegevoegd voor het oproepen van een 
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merkenoverzicht. Er is geprobeerd dit overzicht zo volledig mogelijk te maken, maar het is natuurlijk 
altijd mogelijk dat er producten in het vademecum voorkomen van een merk dat in dit overzicht niet 
opgenomen is. Mocht u er een vinden, geef dan het merk door en wij zullen het toevoegen aan het 
overzicht.

f. Voorts zijn er hier en daar kleine aanpassingen aangebracht.
g. De koppeling van producten naar achtergrondinformatie is nu 'tweerichtingsverkeer'. Tevens is de 

tekst op de knop gewijzigd in 'Extra informatie'. Dit betekent dat u de knop 'Extra informatie' dus ziet 
bij een product waar extra informatie van is, maar ook bij de 'extra informatie' zelf. Klikt u daar op 
deze knop dan ziet u dus alle teksten waaraan de betreffende achtergrondinformatie is gekoppeld.

h. Voorts zijn er hier en daar kleine aanpassingen aangebracht.
2. VIGExtra

Kleine aanpassingen in verband met de installatie van updates. Tevens een extra controle ivm de 
installatie van VIG onder een engelstalige MS Windows met landinstelling engels.
De landinstelling engels zorgt voor problemen als er sprake is van een datum waarbij maand en dag 
te verwisselen zijn. Bijvoorbeeld 01-06-2005 geeft onder de 'engels instelling' de datum 06-01-2005. 
De correcte oplossing voor dit probleem is bij landinstelling 'Dutch' instellen.
Tenslotte is met de wijziging van de locatie voor plaatjes een optie opgenomen om de locatie van de 
betreffende database te kunnen opgeven.

3. VIGEigen
Een kleine aanpassing in verband met de preview van gekoppelde plaatjes.

4. VIGAdmin
De eerste maanden van 2005 is gewerkt aan het op één lijn krijgen van onze administratieve 
programma's. Al deze programma's - inclusief de versie welke wij intern gebruiken - werken nu met 
eenzelfde basisstructuur en basisonderdelen. Dit maakt met name het onderhoud eenvoudiger. 
Tevens staat het garant voor eenzelfde basisfunctionaliteit.
Op diverse plaatsen heeft dit geleid tot meer functionaliteit, bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheid om 
cliënten (en artikelen) in te delen in groepen.
Daarnaast zijn alle onderdelen nog eens goed getest (zowel in- als extern). Tevens is de 
handleiding bijna geheel herschreven en is het aantal hoofdstukken meer dan verdubbeld, evenals 
de plaatsen waarvandaan de handleiding is op te roepen.
Na het herschrijven van het programma in de eerste maanden van 2005 werd een en ander intern 
en door enkele gebruikers getest. Wij gingen er van uit dat alles goed was, maar de testers hebben 
toch een en ander over het hoofd gezien. Diverse meldingen kwamen binnen over foutjes en 
oneffenheden in met name het cliënten administratie gedeelte. Gelukkig konden deze snel 
verholpen worden en er was dan ook regelmatig een update op te halen van internet via VigExtra.
Onderstaand de foutjes, oneffenheden en andere aanpassingen in VIGAdmin.

a. Het is nu mogelijk om via Basisinstellingen, tabblad dagboeken een herberekening van saldi 'af te 
dwingen'.

b. De koppeling agenda - cliëntenkaart is hersteld en tevens kan nu direct vanuit de agenda toch een 
afspraak met een cliënt ingevoerd worden.

c. Bij de mutatiekaarten is het nu mogelijk om in een bepaald jaar ook een bepaald kwartaal te kiezen.
d. Het foutje met betrekking tot het factureren van artikelen uit de prijslijsten van VIG is opgelost.
e. Automatische invulling van het e-mailadres als gekozen wordt voor verzending brief/correspondentie 

via e-mail.
f. Als bij het factureren met pinbetaling wordt aangegeven dat de pinbetaling niet is gelukt, wordt de 

betaalwijze automatisch op factuur gezet.
g. Incidenteel kon bij een nieuwe factuur of het actief maken van een factuur een venster verschijnen 

dat eerst de transactie in het kasboek moest worden aangepast vóór dat de betaalwijze kon worden 
aangepast. Dit is verholpen.

h. Het is nu mogelijk om tijdens het maken het transactie overzicht te openen als eerst een boeking 
aangepast moet worden.

i. Als een btw bedrag negatief was werd dit niet afgedrukt op de factuur op de regel van de btw. Er 
werd wel goed gerekend en rekening gehouden met die btw, alleen deze werd dus niet getoond op 
de factuur. Ook dit is natuurlijk opgelost.

j. Bij instelling marges (o.a. bereikbaar via de kladblok) is de optie [standaardprinter] toegevoegd. 
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Selectie van deze optie maakt dat altijd de standaardprinter van Windows gebruikt wordt.
k. Het venster voor het opzoeken van debiteuren/crediteuren of het opzoeken van in-/verkoopfacturen 

is iets vergroot. Tevens is een iets groter lettertype gebruikt.
l. Bij het factureren van een 'niet-zakelijke' factuur was het toch mogelijk om de optie aan te vinken 

dat gewerkt moest worden met de inkoopprijs. Dit was niet de bedoeling. Nu is die optie alleen 
aanwezig als gewerkt wordt met de 'zakelijke' factuur.

m. Het was niet mogelijk om bij correspondentie een nieuwe brief op te nemen als er nog geen 
aanwezig was. Dit kan vanaf nu wel.

n. Bij zendingen naar het buitenland wordt nu standaard ook het land vermeld in het adresblok.
o. Op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om zelf de positie van het adresblok te bepalen. Dit kunt 

u doen via Algemeen >> Basisinstellingen >> (Factuur)layout > Instellingen ivm logo en opmaak. 
Hier kunt u aangeven hoeveel cm van links het blok moet komen en hoeveel witruimte er moet zijn 
tussen kopregels en adres.

p. In de agenda worden onder in beeld de NAW gegevens van een cliënt getoond als gebladerd wordt 
door de cellen of regels. De vragen welke verschenen na het maken van een nieuwe afspraak vanaf 
de cliëntenkaart zijn komen te vervallen. Het programma verwerkt een en ander automatisch. Wel 
verschijnt de melding dat de afspraak is opgenomen in de agenda.

q. Zoals reeds aangegeven kan nu ook vanuit de agenda een afspraak met een cliënt worden 
gemaakt. Na de keuze 'nieuwe afspraak' wordt gevraagd of u deze wilt maken met een bekende 
cliënt. Kiest u 'ja' dan wordt een lijst getoond en kunt u daar de betreffende persoon kiezen.

r. Op het tabblad 'Dagboeken' onder Basisinstellingen is een knop toegevoegd om het programma te 
laten controleren of alle gemaakte facturen ook zijn doorgeboekt naar de boekhouding.

s. Op verzoek is bij de cliëntenkaart onder verslagen een optie toegevoegd voor een verslag met louter 
enkele basisgegevens van de cliënt plus de tekst van één of alle afspraken.

t. De velden op het 2de tabblad van de cliëntenkaart vonden sommige gebruikers erg klein. Er is hier 
een knopje met vergrootglas toegevoegd. Daarop klikken maakt dat een groter venster met de 
tekstinhoud van het veld verschijnt. Dit grotere venster kan tevens gebruikt worden om de inhoud bij 
te werken.

u. Onder menu boekhouding bij de kolommenbalans is een optie toegevoegd om een kolommenbalans 
met rubrieken voor periode 0 t/m een willekeurige periode op te vragen.

v. Nieuw op de cliëntenkaart - vragenlijsten.
Het is nu mogelijk om zelf vragenlijsten te maken en de antwoorden ervan te koppelen aan een 
cliënt. De werking van deze optie is opgenomen in de handleiding. Als voorbeeld vragenlijst hebben 
we de anamnese lijst uit VigEigen gebruikt. U kunt deze importeren in het onderdeel vragenlijsten.

w. Op verzoek is de optie ingebouwd om een herhaalrecept te maken. Kies het recept dat u wilt 
herhalen, en kies vervolgens de gewenste optie in het menu recepten. Het gehele recept wordt 
gekopieerd naar de nieuwe datum welke u kunt opgeven. In hetzelfde menu is tevens een optie 
opgenomen om de recept-datum aan te passen. Tenslotte is het ook mogelijk om één product van 
een bestaand recept te kopiëren naar het laatste recept. Om het geheel af te ronden is daarnaast 
nog een optie ingebouwd om binnen de recepten te zoeken naar een bepaald middel.

x. Eveneens op verzoek is het nu ook mogelijk om te werken met 6-cijferige nummers voor de 
grootboekrekeningen. In verband hiermee is de rekening voor de winst/verlies lopend jaar tevens 
aangepast en ondergebracht in een nieuwe rubriek. De balans na definitieve afsluiting ziet hierdoor 
beter uit.

y. Kleine aanpassingen op de factuurlayout. Tevens is het nu mogelijk om zelf het lettertype voor de  
vaste elementen op factuur (brief/herinnering) in te stellen. De instelling is mogelijk via de knop 
'instellingen ivm logo en opmaak' op het tabblad (factuur)layout.

z. Het menu Boekhouding is uitgebreid met een optie om de inventaris en andere activa posten bij te 
houden. Via deze optie kunt u dan tevens de afschrijvingen in de loop der jaren zien en u kunt deze 
optie gebruiken om aan het eind van het jaar de boeking te maken voor de afshcrijvingen.

0. Als vanuit cliëntenorders een factuur voor particulieren werd gemaakt, dan kon een 
afrondingsverschil ontstaan. Dit is opgelost.

1. Bij kopiëren en plakken via het klembord konden vreemde tekens verschijnen in de geplakte tekst. 
Het ging daarbij om de zogenaamde rtf codes. Dit is in alle programma's van het VIG pakket 
opgelost.
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Handleiding (versie 9.0 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2005)
1. Elke maand verschijnt rond de vijftiende een update welke met VIGExtra is op te halen. U hoeft deze 
natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd uit is eer u helemaal bij 
bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van onderstaande wijzigingen.
2. Lumen Naturae is per juli 2005 overgenomen door DNH Research. In de augustus versie blijft de 
naam nog even gehandhaafd, wel is het adres van DNH Research aangepast (is nu hetzelfde als dat 
van Lumen Naturae)
3. VSM is nogmaals een e-mail gestuurd of ze in elk geval de bestaande teksten willen nakijken of 
anders de compleet vernieuwde teksten willen aanleveren. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.
4. Het nieuwe boekje van Volatile is nog niet klaar.
5. AOV is bezig met een herziene versie van het vademecum (richtlijn recepturen). Een aantal van deze 
recepturen zijn al verwerkt in de decemberupdate. De overige recepturen zullen worden opgenomen in 
de eerstvolgende update via internet.

Verwijderde firma's:
Biover (alle producten zijn ondergebracht bij Timm Health Care). Reynaert Research (Herman 
Reynaert zag zich gedwongen om te stoppen met de verkoop van producten), Vemedia (de nog 
aanwezige producten zijn ondergebracht bij Holland Pharma).

Verwijderde productlijnen:
DexSil (Electrum Consultancy), BioCara (Vitafytea). De productlijn KAL is tijdens 2005 overgeheveld 
naar Vita-en later weer teruggezet naar Bloem.

Naamswijziging:
Minami Nutrition kent nu de toevoeging Handelshuis P.I. Mulder (distributie voor Nederland)
'Het Nederlands centrum voor Schüssler's celzouttherapie' is gewijzigd in 'Celzouttherapie 
Nederland'.

Nieuwe firma's:
Alfytal (OrthoBasics), Electrum Consultancy, Handelshuis P.I. Mulder, Liberty Healthcare, 
Paracelsus Huis, Salus Benelux, Star Remedies, Vita-Plus.

Geheel nieuw vademecum:
AOV (informatie voorschrijvers, richtlijn recepturen), Biohorma (Geneesmiddelenoverzicht A. Vogel), 
Bonusan, Madal Bal, Ayurveda Biologics, Bonusan (wel nog vademecum oude stijl), Madal Bal, B. 
Nagel, New Chapter, New Care Supplements, Ortholon, Pardes Rimonim, Pharma Nord, Similia 
(similia productlijn), Solgar (Deskreference), TS Products, Vital Cell Life.

Toevoegingen en wijzigingen:
AAG Divine Solutions, Alfytal, Aloe Vera Nederland, Aloe Vera & Health Supplies (adreswijziging), 
AOV, BalancePharma, Bloem, Bloesem Remedies Nederland, Buurmanns, Celzouttherapie 
Nederland, Chi, Distributie Care, DNH Research, Dr. J. VanderStelt, Euro Nutri (Biodynamics), 
Forever Living Products, Heel, Homeoropa,  Innovital, Kernpharm, Lumen Naturae, Minami 
Nutrition, Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, Nutrivital, Orthica, Parmalux, PK 
Benelux, PK Pharma Care, Proviform, Similia, Surya Products, Timm Health Care (sanering van 
enkele producten), Vita Fytea, VitaKruid Benelux, Vitals Voedingssupplementen

Prijslijsten:
AAG Divine Solutions, Aloe Vera Nederland, AOV, Arkopharma, BalancePharma, Bloem, Bloesem 
Remedies Nederland, Bonusan, BuurManns, Chi, De Cruydhof, Distributie Care, DNH Research, Dr. 
J. VanderStelt, Euro Nutri (Biodynamics), Forever Living Products, Heel, Speciaalhuis Hofman, 
Holland Pharma / Varuvo, Homeoropa, Innovital, Kernpharm, Lumen Naturae, Madal Bal, Minami 
Nutrition, B. Nagel, Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, Nutrivital, Orthica, The Ortho 
Company, Ortholon, Pardes Rimonim, Parmalux, Pharma Nord, PK Benelux, PK Pharma Care, 
Proviform, Similia, Sjankara, Solgar, Surya Products, Timm Health Care, TS Products, Unipharma, 
Venamed, VitaKruid Benelux, Vita-Plus, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, De Vlieger 
Import Export, Volatile, VSM.
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Optionele modules en Registratie
Registratie:

De registraties tot en met 23 november zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in de 
geneesmiddelen informatiebank die dag was van 5 oktober 2005). Tevens zijn de middelen welke 
inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

Let Op! 
De prijslijsten van Hofman, Holland Pharma en Unipharma worden altijd door hen aangeleverd net voor 
de afsluiting van de update. De producten van de meeste firma's in VIG zijn bij een of alle groothandels 
terug te vinden. Sommige firma's geven er zelfs de voorkeur aan dat u bij de genoemde groothandels 
uw bestelling plaatst. Deze prijslijsten worden in de toekomst elke maand klaargezet op internet om ze 
met behulp van VIGExtra op te halen. Indien mogelijk wordt zelfs elke maand rond de 15de een update 
voor vademecum en/of prijslijsten klaargezet. Wilt u steeds de nieuwste gegevens, controleer dan elke 
maand rond de 15de met VIGExtra of er updates zijn.

VIGAdmin - Wensen

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen. Met Holland Pharma is de 
afspraak gemaakt dat u, ook als u nog geen klantnummer heeft, vanuit VIG direct een bestelling kunt 
maken voor het geautomatiseerd ordersysteem. Bij de levering van de bestelling ontvangt u dan meteen 
een persoonlijk klantnummer dat u dan kunt gebruiken voor uw volgende bestellingen.
Het bestellen van een artikel kan ook vanuit de knop 'verkoopprijs' als een artikel opgezocht is in het 
vademecum.

2. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar, en dat betekent dat een opzegging dient te geschieden voor 31 december, of in elk geval 
uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel 
in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald dan kan in uitzonderingen een evenredig deel 
teruggestort worden.

3. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 3 weken de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er wordt géén aanschafprijs voor de 
module in rekening gebracht, alleen een hoger abonnementstarief (voor VIG plus boekhouden). Stopt u 
op een bepaald moment met het abonnement en wilt u toch blijven werken met het boekhoud en 
cliëntendeel, dan dient u op dat moment het 'losse' Cliëntenprogramma aan te schaffen.
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Beurzen
In 2005 kunt u ons tegenkomen op de volgende beurs:
IT 2005: 12 en 13 november in de Americahal te Apeldoorn. Stand 339.

In 2005 kunt u ons tegenkomen op de volgende beurzen:
Varena 2006: zondag 2 en maandag 3 april in Americahal Apeldoorn
IT 2006: 11 en 12 november

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk' en u 
kunt natuurlijk na een week of twee na ontvangst van de cd eens via VIGextra, menu updates 
controleren of er updates beschikbaar zijn.
Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar voor abonnees. Indien nodig kunt u de update op 1 
computer binnenhalen, vervolgens op diskette zetten en de update ook  installeren op een andere 
computer (of notebook) die niet verbonden is met internet.
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Nieuwsbrieven 2006

Samenvatting van de nieuwsbrieven april, augustus en december.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt de tekst van de laatste nieuwsbrief 
automatisch in beeld.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

VIG 15 jaar

1 augustus 1991 werd Easy Brothers Software officieel ingeschreven in de Kamer van Koophandel te 
Roermond. VIG was destijds geschreven voor eigen gebruik, maar vanwege het idee dat het programma 
ook geschikt zou zijn voor anderen, werd Easy Brothers opgericht voor de verdere ontwikkeling en 
verkoop van het programma. In een van de eerste versies stonden zo'n 1400 productbechrijvingen en 
een zestal firma's met enige zoekopties. Daarnaast was een adresklapper aanwezig en de mogelijkheid 
om eigen informatie op te slaan. Nu, 15 jaar later, is het vademecum nog altijd de basis van VIG, maar 
dan wel met 120 firma's, plm. 30.000 teksten (waarvan 14.000 productbeschrijvingen), boeken in pdf 
formaat, modules zoals generaliteitenoverzicht / materia medica en modern medisch woordenboek. 
Voorts een uitgebreid programma met prijslijsten en bestelmogelijkheden. Dan natuurlijk niet te vergeten 
VIGAdmin voor de complete administratie van cliëntgegevens en zelfs de financiële administratie. Het is 
dan ook niet vreemd dat dit pakket in de loop der jaren is uitgegroeid tot een standaard pakket voor de 
praktijk.
Om het 15-jarig bestaan te vieren is even gedacht aan een relatiegeschenk voor de abonnees, maar op 
een bepaald moment hebben we dit idee laten vallen. Het budget is vervolgens gebruikt om het pakket 
met enkele ingekochte modules uit te breiden. Zo is het nu mogelijk om vanuit VIG en VIGADmin direct 
te werken met pdf bestanden, en vanuit VIGAdmin kan gewerkt worden met afbeeldingen.

Wijzigingen en aanvullingen

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).
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Belangrijkste wijziging in april 2006 is de splitsing van VIG (vademecum) in 2 programma's: VIG 
(vademecum) en VIGPrys

Programma (versie 9.1 revisie 1, 2 en 3)
De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
-. VIG pakket

Het onderdeel prijslijsten met bestelmogelijkheden is komen te vervallen en ondergebracht in het 
programma VIGPrys. U kunt dit programma starten vanuit het menu Extra.
Het opvragen van verkoopprijzen bij de productinformatie is nog steeds mogelijk. Als u voorheen 
vanuit deze optie een product bestelde, dan kan dat nu nog, zij het middels een omweg. In het 
venster staat een knop 'geselecteerd artikel onthouden'. Klik hier op en de gegevens worden op de 
harde schijf bewaard. In VIGPrys kunt u deze gegevens inlezen (menu VigMemo).

1. VIG
a. Nieuwe module die voor elke abonnee bereikbaar is. In deze module kunnen complete boeken (in 

pdf-vorm) worden opgenomen. In de augustusversie beginnen we met drie boeken van Homeoropa. 
Deze waren al geruime tijd beschikbaar via de cd, maar nu zijn ze direct te gebruiken vanuit VIG.

b. In een tussentijdse update is een nieuw menu met sorteeropties ingebouwd in het venster met de 
productinformatie. Het overzicht kan gesorteerd worden op Titel, Firma+Titel, 
Firma+Subcategorie+Titel of de standaard-sortering van het programma.

2. VIGPrys
Soms zijn producten uitsluitend te bestellen door of leverbaar via een apotheek. Als deze informatie 
is opgenomen in de prijslijst (o.a. bij Holland Pharma), dan zal dit getoond worden bij de melding 
betreffende de voorraad. De melding verschijnt alleen als het artikel uitsluitend via de apotheek 
leverbaar is.

3. VIGExtra
[Geen aanpassingen]

4. VIGEigen
[Geen aanpassingen]

5. VIGAdmin
a. In 2006 zijn diverse updates van VIGAdmin op te halen geweest. De redenen daarvoor worden het 

eerst opgesomd:
* Het opschonen van routines zorgde voor een foutieve berekening van kortingen bij het maken van 

'niet-zakelijke' facturen (en orders). Deze fout werd meteen opgelost en iedereen heeft hierover 
bericht gekregen.

* Op verzoek werd de mogelijkheid ingebouwd om elk jaar zelf het eerste factuurnummer te kunnen 
aanpassen, zodat dus voor elk jaar een specifieke reeks nummers te gebruiken is. Na de eerste 
factuur wordt op basis daarvan automatisch doorgenummerd.

* Op verzoek werd de term factuurnummer en factuurdatum afhankelijk van de kop boven de factuur. 
Staan in deze kop de letters DECLAR dan wordt automatisch gebruik gemaakt van 
declaratienummer en declaratiedatum.

* Op verzoek is het mogelijk gemaakt om ook na het starten van factureren in een nieuw jaar toch 
nog facturen in het oude jaar te kunnen maken. Voor diegenen die met de boekhoudmodule werken 
geldt natuurlijk wel dat dit alleen kan als de laatste periode nog niet is afgesloten.

* De instelling van het wel/niet afdrukken van de geboortedatum op recepten was niet zichtbaar bij 
Opties en Onderhoud, tabblad Diversen. Dit is gecorrigeerd.

* Op verzoek is een optie opgenomen om 'willekeurige' overzichten op basis van factuurregels te 
maken. In plaats van één datum kan bij dit overzicht een begin- en einddatum worden opgegeven.

* Het venster voor het invoeren van nieuwe cliënten begint nu steeds in het groepsveld. Druk <enter> 
om in het naam-veld te komen. Bij het invoeren van meerdere cliënten na elkaar bleek dat steeds 
eerst geklikt moest worden in het naamveld om dat actief te maken.

* In zeldzame gevallen kon er sprake zijn van een verschil tussen de btw bedragen op de factuur en 
de bijbehorende btw bedragen bij de boeking in het verkoopboek. Door een foutje in de correctie-
procedure zorgde een en ander voor een foutieve boeking in het verkoopboek. Dit is opgelost.
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* Het verlaten van het transactiescherm via het 'kruisje' gaf hetzelfde resultaat als het afbreken van de 
transactie. Om tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers wordt nu de vraag gesteld of de 
boeking wel of niet moet worden opgeslagen.

* De kop van een factuur of brief kon nooit kleiner worden dan 4 cm. Op verzoek wordt nu de hoogte 
altijd bepaald door de regels welke u zelf invoert bij 'kopregels'. Wilt u extra 'witruimte', maak dan 
extra lege regels met behulp van de <enter> toets.

* Op verzoek is de optie ingebouwd om in één keer een e-mail te sturen naar een groep cliënten. 
Selecteer eerst de gewenste groep in het cliëntenoverzicht en kies vervolgens in in het menu 
'Algemeen' voor 'E-mail naar groep'. Op vergelijkbare wijze als bij de etiketten kunt u vervolgens de 
e-mailadressen selecteren. Tenslotte schrijft u de e-mail en wordt deze verstuurd.

* De procedure voor het controleren van velden en tabellen in de database is herschreven zodat deze 
efficiënter werkt. Bijkomend voordeel is dat het nu ook eenvoudig is om een geheel nieuwe (lege) 
administratie aan te maken. Op het tabblad 'Onderhoud' bij 'Opties en Onderhoud' vindt u nu 2 
opties om een nieuwe administratie aan te maken. Bij de eerste gaat u uit van de bestaande 
administratie en wist u vervolgens de gegevens welke niet (meer) nodig zijn. Bij de tweede optie 
maakt u een geheel lege administratie welke vervolgens gevuld wordt met een standaard-inhoud 
(landen, grootboekrekeningen e.d.).

* Venster - nieuwe cliënt: hulpvelden toegevoegd voor tussenvoegse en de automatische opname van 
dhr./mevr.

* Agenda - de tijdsloten zijn nu vrij instelbaar. Er kan dus een aangepaste dagindeling worden 
gemaakt met afwijkende begintijden. Tevens kunnen vrije dagen (vakanties) ingesteld worden en is 
het mogelijk om bij de dagindeling aan te geven dat bepaalde sloten niet gebruikt mogen worden (bv 
pauze).

* NIEUW: Personeelskaart. Een optie om basisgegevens van personeelsleden op te slaan en 
urenregistratie. Deze optie komt alleen voor als de boekhoudmodule geactiveerd is.

* Lang is gezocht naar de oorzaak waarom soms een factuur niet werd doorgeboekt naar de 
boekhouding. Vermoedelijke oorzaak is dat tijdens het factureren het cliëntvenster wordt geopend 
om een nieuwe factuur te maken, terwijl ook het factuurvenster nog actief is. Doorboeken vindt 
plaats op het moment dat het factuurvenster wordt gesloten (middels OK of kruisje). Er is nu een 
controle ingebouwd en als het factuurvenster nog openstaat wordt gemeld dat eerst de vorige 
factuur moet worden afgewerkt.

* Er is een controle ingebouwd waarbij tijdens de start van het programma wordt gekeken of alle 
facturen van het actuele boekjaar zijn doorgeboekt. Zo niet, dan verschijnt een overzicht van de niet 
doorgeboekte facturen. Deze kunnen dan alsnog meteen worden doorgeboekt.

* De optie 'overzicht openstaande facturen' toont nu alleen nog facturen met een eindbedrag ongelijk 
aan 0.

* Controle of bestanden op het netwerk wel te openen zijn. Vooral bij draadloze netwerken kan het 
voorkomen dat een bestand niet direct te openen is. Lukt openen niet, dan verschijnt het verkenner-
venster waarin u opnieuw het bestand kunt selecteren (vaak is deze actie al voldoende om de 
verbinding te activeren).

* In de agenda bleek het niet mogelijk om te zoeken naar namen met een ' in de naam. Dit is 
opgelost.

* Verscherpte controle op het gebruik van de grootboekrekeningen 'Debiteuren' en 'Crediteuren' 
tijdens het boeken.

* Het dagoverzicht op basis van de factuurregels toont nu ook de subtotalen per cliënt.
b. Op het tabblad recepten is een veld toegevoegd om aan te geven dat u een product al geleverd 

hebt. Deze informatie is ook zichtbaar op het verslag van de uitgebreide cliëntenkaart en op de 
dagoverzichten welke op basis van de recepten gemaakt worden.

c. Bij Artikelbestand, Cliënten, Crediteuren en artikelbestand van crediteuren is een optie ingebouwd 
om gegevens te kunnen importeren uit een zogenaamd 'tab-delimited-bestand'.

c. Waar nodig werden tevens kleine oneffenheden glad gestreken.
* In het artikelbestand wordt een controle uitgevoerd zodat btw-tarief en gekozen grootboekrekening 

met elkaar overeenstemmen.
* Agenda:

2 opties voor het maken van afspraken in de agenda: de eerste is voor 'losse' afspraken of 
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vafspraken met actuele cliënten, terwijl de tweede gebruikt kan worden voor het maken van 
afspraken met gearchiveerde cliënten.
In het onderdeel tijdsloten bleek een fout te zitten als gewerkt werd met tijdsloten groter dan 59 
minuten.
De datum/tijdinstelling van een cel welke is geselecteerd wordt overgenomen in het venster voor het 
maken van de afspraak. Dubbelklik op een lege cel staat gelijk aan de menuoptie om een afspraak 
(met bekende cliënt) te maken.
Een opmerking bij een 'vrije dag' wordt getoond in de gele balk zodra de betreffende dag 
geselecteerd wordt in kalender of tijdsloten.
Het menu zoeken is uitgebreid met 2 verslagen waarbij gezocht kan worden in het veld 'met' of 
'opmerking' voor een specifieke periode.
Aanpassing in verband met invulling van het laatste tijdslot

* Groepen:
De groepen in artikelenbestand en cliëntenkaart zijn nu alfabetisch gerangschikt.
Het wijzigen van de groepsnaam bij de cliënten ging incidenteel mis waardoor een verkeerde 
groepsnaam hernoemd werd. Dit is opgelost.

* Cliëntenkaart:
Op het tabblad afbeeldingen is een optie toegevoegd om de datum aan te passen.

* Crediteurenkaart:
Nieuw tabblad voor notities op datum.

* Dagoverzicht en omzetrapport op basis factuurregels:
Er wordt nu rekening gehouden met de rekenregels en het gegeven zakelijke of niet-zakelijke 
factuur. Als het verschil tussen in- en verkoopprijs alleen de btw is, dan is er geen verschil met de 
oude situatie, hooguit afrondingsverschillen omdat de bedragen opnieuw berekend worden.
Let wel, deze rapporten staan los van de boekhouding, er wordt alleen gekeken naar de 
factuurregels.

* Factuuroverzicht:
Nieuwe optie om te kunnen zoeken naar een bepaalde factuur op basis van het factuurnummer.

* Overzicht in- en verkoopfacturen:
Nieuwe optie om te kunnen zoeken naar een bepaalde factuur op basis van het boekstuknummer 
(factuurnummer).

* Facturering - Pinbetaling
Als de transactie niet gelukt is wordt een melding getoond met het advies om de factuur opnieuw af 
te drukken. Het factuuvenster blijft staan. Dit is gedaan omdat in het programma de betaalwijze 
wordt aangepast (factuur ipv pin), maar op de afdruk van de cliënt staat dat de factuur per pin 
voldaan is. Een nieuwe afdruk zorgt ervoor dat de cliënt meteen weet dat de factuur nog betaald 
moet worden.

* Facturering - doorboeken naar boekhouding
Facturen van voor het ingestelde eerste boekjaar worden NIET doorgeboekt naar de boekhouding. 
Ze kunnen dus wel in een administratie aanwezig blijven.

* Interne bestanden (afbeeldingen/pdf):
Er is een knop toegevoegd om de datum aan te passen.

* BTW aangifte
Er zijn enkele extra controles ingebouwd die ervoor zorgen dat een wisseling van de aangifte-
periode tijdens het boekjaar goed wordt opgevangen. Tevens zijn er extra controles ingebouwd bij 
de berekening van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling).

* Opties en Onderhoud
2 opties zijn van het tabblad Onderhoud verplaatst naar het nieuwe tabblad Administratie. Het 
betreft hier het aanmaken van een nieuwe administratie.
Tevens zijn er 2 nieuwe opties:
Onderhoud: optie om direct te werken in de database. Doe dit alleen op aanwijzing van iemand van 
Easy Brothers.
Administratie: optie om alle financiële transacties en gegevens met betrekking tot btw-aangifte te 
wissen. Het wissen van bestaande facturen en herinneringen is hierbij optioneel (er wordt naar 
gevraagd). Aan het eind van het verwijderen kan het eerste boekjaar worden ingesteld.
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Deze optie is voor gebruikers die in het verleden met de boekhoudmodule hebben gestoeid en nu 
met een schone lei willen beginnen.

d. Nieuwe opties (augustus 2006)
* Op verzoek wordt nu ook het 'nummer zorgverzekerde' afgedrukt op een factuur. Voorwaarde is dat 

het gaat om een niet-zakelijke factuur en dat het veld op de cliëntenkaart is ingevuld. De 
standaardbenaming is Nr. Zorgverzekerde, maar via Opties, tabblad Diversen kunt u dit aanpassen.

* Overzicht omzet op basis van factuurregels (in menu Cliënten). De periode voor het overzicht kunt u 
zelf bepalen door het instellen van begin- en einddatum.

* Overzicht voorgeschreven middelen. Er kan bij een cliënt een verslag opgevraagd worden met alle 
voorgeschreven middelen in een bepaalde periode. Basis voor dit verslag zijn de voorgeschreven 
recepten. Omdat het verslag wordt gesorteerd op voorgeschreven middel kunt u eenvoudig zien hoe 
vaak en wanneer een bepaald middel werd voorgeschreven.

* Werken met afbeeldingen. U kunt nu afbeeldingen koppelen aan de cliëntenkaart. Deze 
afbeeldingen kunt u ook direct bewerken. Zie de handleiding in VIGAdmin voor een overzicht van de 
mogelijkheden.

* U kunt afbeeldingen ook koppelen aan het programma, dus los van de cliëntenkaart. Tevens is het 
mogelijk om pdf bestanden te koppelen. PDF-bestanden en afbeeldingen worden opgeslagen in de 
database afbeeldingen.mdb. Van de afbeeldingen wordt tevens een klein voorbeeld opgeslagen in 
de administratie database.

* Leidraad. Een soort cursus met betrekking tot het boekhouden met VIGAdmin. Deze is geheel 
opgenomen in het programma. Het gaat hier om pdf-bestanden die direct binnen het programma 
geopend kunnen worden. Wilt u de complete leidraad afdrukken, kies dan in menu Leidraad voor de 
complete versie en kies vervolgens afdrukken in de pdf-viewer.

* Het maken van een backup is noodzakelijk. Te vaak hoort men berichten van crashes op de harde 
schijf of een computer waar niets meer mee te beginnen is door spam of virusinfecties. Op de 1ste 
en 15de van de maand zal bij het starten van VIGAdmin een melding gegeven worden om te wijzen 
op het belang van de backup. In het menu Extra is een optie opgenomen om van alle bestanden die 
in VIGAdmin (en VIG) gebruikt worden een backup te maken.

* Programmaupdates komen vooral voor bij VIGAdmin (vanwege wensen, oneffenheden, etc.). Er is 
voor gekozen om vanaf deze versie de controle/ophalen optie toe te voegen aan het help-menu. U 
hoeft dus niet meer VIGExtra te starten als u wilt controleren of er een update is voor VIGAdmin.

e. Nieuwe opties (december 2006)
* Vermelding eerstvolgende afspraak op factuur (als opmerking)

Als u een nieuwe factuur gaat maken controleert het programma of er een afspraak in de agenda 
voorkomt. Zo ja, dan wordt de vraag gesteld of u de datum en tijd van die afspraak wilt opnemen op 
de factuur als opmerking.

* Nieuw menu-onderdeel in Agenda: Etiket
U kunt nu een afspraak-etiket maken in de agenda.

* Nieuwe kolom in overzicht cliënten bij maken afspraak in agenda
Het veld roepnaam is toegevoegd.

* Nieuwe knop op venster standaardbrief
Bij de standaardbrief optie vanuit de cliëntenkaart is het nu mogelijk om een complete groep een 
gepersonaliseerde brief te sturen.

* Extra optie voor uitwisseling boekhouding met derden
Als de controlerende partij (boekhouder, accountant of iemand anders) niet kan werken met het 
ingebouwde auditfile, dan kan ervoor gekozen worden om een exportbestand te maken van de 
boekhouding van een bepaald jaar t/m een bepaalde periode. Dit bestand geeft u aan de 
controlerende partij. Na correcties kunt u het bestand weer terug inlezen. Voor het maken van de 
correcties is natuurlijk een programma nodig, dit kunt u - kosteloos - aanvragen als u een licentie 
heeft op VIG Professional. 

Handleiding (versie 9.1 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2006)
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1. Elke maand verschijnt rond de vijftiende een update welke met VIGExtra is op te halen. U hoeft deze 
natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd uit is eer u helemaal bij 
bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van onderstaande wijzigingen.

Verwijderde firma's:
Groene Os (humaan; producten ondergebracht bij vd Pigge), Weka Pharma
Homeoropa - alle informatie is na de fusie met Timm Health Care ondergebracht bij Timm Health 
Care

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
Lumen Naturae is gewijzigd in Zonnegoud; Oriherba in SPI.

Nieuwe firma's:
Cell Care, De Groene Os veterinair, EuroNutrition, Medical Art (nu alleen de prijslijst, informatie 
volgt komend jaar), Nutrisan, Ojas, Primateria (eigen producten en de Spagyriek van Phylak 
Sachsen (stond bij Natuurapotheek Dynamis in het verleden)), Tramedico, Viridian Benelux

Geheel nieuw vademecum:
AOV (consumenteninfo), Ayurveda Biologics, Bional Pharma, Bonusan, BrandsFirm Care & Cure, 
DNH Research, Heel (veterinaire productlijn), Indros Healthcare, New Care Supplements, Orthica 
(productcatalogus), Ortholon, Pardes Rimonim, SensiPharm, Solgar (Deskreference), Springfield, 
Timm Health Care - Lamberts vademecum , Vitals Voedingssupplementen, Volatile, Zonnegoud

Toevoegingen en wijzigingen:
AAG Divine Solutions, Alfytal, AOV, Arkopharma, Bloem, Cell Care, Celzouttherapie Nederland, 
Cosmic & Flower Remedies, Distributie Care, Euro-Nutri (Biodynamics), Handelshuis P.I. Mulder, 
Heel, Homeoropa, Iduna Healthcare, Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, Nutrisan, 
Nutrivital, Orthica, Ortholon, Paracelsus Huis, Parmalux, PK Benelux, Proviform, Salus Benelux, 
Similia, Sjankara, SPI, Surya Products, Timm Health Care, Viridian Benelux, VitaKruid Benelux, Vtal 
Cell Life, VSM.

Prijslijsten:
AAG Divine Solutions, Alfytal, AOV, Arkopharma, Bional Pharma, Bloem, Bonusan, BrandsFirma 
Care & Cure, Cell Care, Chi International, Cosmic & Flower Remedies,  De Cruydhof, De Groene 
Os veterinair, Distributie Care, Euro-Nutri (Biodynamics), Handelshuis P.I. Mulder, Heel, Heckman 
Health & Nutrition, Holland Pharma / Varuvo, Iduna Healthcare, Indros Healthcare, Jacob Hooy, 
Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, Nutrisan, Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho 
Company, Ortholon, Paracelsus Huis, Pardes Rimonim, Parmalux, PK Benelux, Proviform, 
SensiPharm, Similia, Sjankara, Solgar, SPI, Springfield, Surya Products, Timm Health Care, 
Tramedico, Unipharma, Viridian, Vita Kruid, Vital Cell Life, Vlieger Import Export, Volatile, VSM.
Opmerking: De prijslijst van Hofman was nog steeds van voor het faillissement van Speciaalhuis 
Hofman (eind 2005). Diverse malen is in 2006 gevraagd om de meest recente prijslijst van 
Handelshuis Hofman. De oude prijslijst van Hofman is nu verwijderd, maar een nieuwe is nog 
steeds niet ontvangen.

Optionele modules en Registratie
Registratie:

De registraties tot en met 27 november zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in de 
geneesmiddelen informatiebank die dag was van 5 oktober 2006). Tevens zijn de middelen welke 
inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

Let Op! 
De prijslijsten van Hofman, Holland Pharma en Unipharma worden altijd door hen aangeleverd net voor 
de afsluiting van de update. De producten van de meeste firma's in VIG zijn bij een of alle groothandels 
terug te vinden. Sommige firma's geven er zelfs de voorkeur aan dat u bij de genoemde groothandels 
uw bestelling plaatst. Deze prijslijsten worden in de toekomst elke maand klaargezet op internet om ze 
met behulp van VIGExtra op te halen. Indien mogelijk wordt zelfs elke maand rond de 15de een update 
voor vademecum en/of prijslijsten klaargezet. Wilt u steeds de nieuwste gegevens, controleer dan elke 
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maand rond de 15de met VIGExtra of er updates zijn.

VIGAdmin - Wensen

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen. Met Holland Pharma is de 
afspraak gemaakt dat u, ook als u nog geen klantnummer heeft, vanuit VIG direct een bestelling kunt 
maken voor het geautomatiseerd ordersysteem. Bij de levering van de bestelling ontvangt u dan meteen 
een persoonlijk klantnummer dat u dan kunt gebruiken voor uw volgende bestellingen.
Het bestellen van een artikel kan ook vanuit de knop 'verkoopprijs' als een artikel opgezocht is in het 
vademecum.

2. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

3. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 3 weken de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er wordt géén aanschafprijs voor de 
module in rekening gebracht, alleen een hoger abonnementstarief (voor VIG plus boekhouden). Stopt u 
op een bepaald moment met het abonnement en wilt u toch blijven werken met het boekhoud en 
cliëntendeel, dan dient u op dat moment het 'losse' Cliëntenprogramma aan te schaffen.

Beurzen
Varena 2006: evenals in 2004 heeft de organisatie besloten om de beurs niet te laten doorgaan.
IT 2006: 11 en 12 november. Stand: 414

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk' en u 
kunt natuurlijk na een week of twee na ontvangst van de cd eens via VIGextra, menu updates 
controleren of er updates beschikbaar zijn.
Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar voor abonnees. Indien nodig kunt u de update op 1 
computer binnenhalen, vervolgens op diskette zetten en de update ook  installeren op een andere 
computer (of notebook) die niet verbonden is met internet.
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Nieuwsbrieven 2007

Samenvatting van de nieuwsbrieven april, augustus en december.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt de tekst van de laatste nieuwsbrief 
automatisch in beeld.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2007

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 9.2 revisie 1, 2 en 3)
De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

Nieuwe versie met de mogelijkheid om aan te geven waar het programma moet worden 
geïnstalleerd en waar de data (standaard resp.: C:\Program Files\Easy Brothers Software\Vig en 
C:\Easybrothersdata\Vig)
Aanpassingen van de benodigde rechten in het setup-programma (ivm Vista).
Als Setup een tweede keer wordt gestart wordt automatisch de datalocatie van de eerste keer 
gebruikt. Op verzoek is dit verwijderd. Het programma stelt nu de 'oude' locatie voor, maar deze kan 
dus gewijzigd worden.

1. VIG
In een tussentijdse update is een nieuw menu met sorteeropties ingebouwd in het venster met de 
productinformatie. Het overzicht kan gesorteerd worden op Titel, Firma+Titel, 
Firma+Subcategorie+Titel of de standaard-sortering van het programma.
Nieuwe optie in menu Help voor de controle of een update beschikbaar is.
Aanpassing van het onderdeel opties ivm de nieuwe datamap.

2. VIGPrys
Het is nu mogelijk om een rapport op te vragen van de geselecteerde prijslijst, of een selectie uit die 
prijslijst. Zie menu rapporten.
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Nieuwe optie in menu Help voor de controle of een update beschikbaar is.
Aanpassing van het onderdeel opties ivm de nieuwe datamap.

3. VIGExtra
Het menu updates is aangepast ivm de optie voor de controle, het ophalen en het installeren van de 
programma-update.
Aanpassing van het onderdeel opties ivm de nieuwe datamap.

4. VIGEigen
Nieuwe optie in menu Help voor de controle of een update beschikbaar is.
Aanpassing van het onderdeel opties ivm de nieuwe datamap.

5. VIGAdmin
a. In de periode december - maart zijn enkele updates van VIGAdmin op te halen geweest. De 

aanpassingen worden opgesomd in volgorde van de versienummers:
Het groot aandeel updates hangt in feite samen met het gegeven dat de voorbije periode diverse 
wensen van gebruikers zijn verwerkt.

* versie 3.1.7
- In de mailmerge optie stond iets teveel waardoor alleen die cliënten gekozen werden waarvan een 

mailadres bekend was. Voor mailmerge per post is dat natuurlijk niet van toepassing.
- Bij het recept-etiket (etiket voor middel) wordt nu de geboortedatum afgedrukt in plaats van de 

cliëntcode. Is geboortedatum niet ingevuld, dan wordt de cliëntcode gebruikt.
- Sommige internetproviders (o.a. tele2) staan het verzenden van mail alleen toe nadat de gebruiker 

op de server is ingelogd. In deze versie is het mogelijk om via het tabblad Internet de benodigde 
gegevens in te vullen.

* versie 3.1.8
- De VIGAdmin versie van de december cd geeft onder Windows 2000 runtime error 11. Na het 

uitproberen van diverse aanpassingen lukte het om een versie te krijgen die normaal opstart. De 
exacte oorzaak is niet bekend. Wel is gebleken dat de betreffende versie pas fout 11 gaf na 
installatie van alle updates voor windows 2000 van Microsoft.

* versie 3.1.9
- In deze versie zijn een aantal wensen vervuld die we de laatste tijd ontvingen met betrekking tot de 

(factuur)layout (voor facturen, brieven e.d.)
Alle instelmogelijkheden zijn ondergebracht bij 'instellingen ivm logo en opmaak'.
1. Opname van een tweede logo of plaatje in de kop van de pagina
2. Lettergrootte voor de adresregels muv de kixcode.
3. Geen witregel meer als contactpersoon hetzelfde is als voornaam + naam of als de 
contactpersoon niet ingevuld is. (hetzelfde geldt ook voor de etiketten op A4)
4. Optie voor lijn onder de kop van de pagina.
5. Kleur voor lijn onder kop en boven de voettekst is nu instelbaar.
6. Instellen van de boven- en ondermarge van brief, factuur e.d.

* versie 3.2.0
- Optie om database te repareren als tijdens het starten van het programma fout 3343 naar voren 

komt (onbekende database-indeling)
- Bij de ondersteuning kan het soms wenselijk zijn om u een bepaald bestand te laten ophalen via 

een afgeschermd deel van onze website. In het menu Help is hiervoor een optie ingebouwd.
Deze optie dus alleen gebruiken op aanwijzing van ons.

- Mogelijkheid om overzichten te sorteren op een bepaalde kolom door te klikken in de 'kolom-kop'. 
1ste klik sorteert oplopend, 2de klik in dezelfde kolom sorteert aflopend.
Deze methodiek wordt bij (bijna) alle overzichten toegepast.

- Zoekopties in het venster met de prijslijst van crediteuren en voorraad. In beide vensters wordt nu 
een menu-structuur gebruikt in plaats van knoppen.

- In het venster voor ondersteuning-email is een knop toegevoegd om direct aan te geven dat de 
administratie-database moet worden bijgevoegd als bijlage.

- De kleurstelling voor alle vensters is ingesteld op zwart voor achtergrond en wit voor voorgrond. Via 
opties, tabblad programma kunt u nu voor beide een vervangende kleur instellen.
In alle vensters die te vergroten en te verkleinen zijn wordt dan automatisch het zwart en wit 
gewijzigd in de door u gekozen kleur.
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* versie 3.2.1
- Op de verslagen cliëntenkaart kort/uitgebreid zijn nu ook roepnaam en BSN opgenomen.
- Op verzoek is het menu verslagen bij de crediteurenkaart uitgebreid met opties voor afdruk 

(post)adres op etiket of envelop.
* versie 3.2.2
- Het werken met eigen kleuren geldt nu voor alle vensters (muv enkele speciale vensters). Het aantal 

gebruikte kleuren is teruggebracht tot 3 x 2 kleuren (achtergrond/voorgrond).
- Basis van de vensters is zwart met witte tekst, voor overzichten e.d. geel met zwarte tekst en voor 

de overige elementen licht grijs met zwarte tekst.
- Op het tabblad programma (menu Algemeen, Opties en Onderhoud) is een knop te vinden om deze 

kleuren naar eigen inzicht aan te passen.
* versie 3.2.3
- Het onderdeel BTW-aangifte kan nu rekening houden met tussentijdse wisselingen van het 

aangiftetijdvak (via menu Algemeen, Basisinstellingen, Standaardwaarden 1)
- Wordt een jaar gekozen in de lijst en is bij de laatst opgeslagen aangifte van dat jaar een ander 

tijdvak gebruikt als het nu ingestelde, dan vraagt het programma welke van de twee gebruikt moeten 
worden.

* versie 3.2.4
- Extra controle en foutopvang bij het maken van een nieuwe factuur. Hierdoor is het o.a. mogelijk om 

op meerdere werkplekken tegelijk een nieuwe factuur te maken.
Tevens lost deze foutopvang en controle het probleem op bij de jaarovergang als per ongeluk 
datums uit een volgend jaar zijn gebruikt bij de facturen.

* versie 3.2.5
- Op enkele plaatsen kon het programma niet werken met meerdere layouts. Steeds werd de eerste 

gebruikt bij het afdrukken. Dit is opgelost.
- Bij orders voor cliënten is de optie ingebouwd om ook te kunnen werken met inkoopprijzen (zoals bij 

het factuurgedeelte). Tevens wordt het al dan niet geleverd zijn met een vinkje aangegeven op de 
afdruk van de order.

- Het komt steeds vaker voor dat vanaf meerdere systemen tegelijk gewerkt wordt met VIG voor 
facturering of boekhouding. Onderdelen die daarmee samenhangen zijn nagekeken en waar nodig 
aangepast om dit mogelijk te maken.
Let op: het ingestelde standaard boekjaar dient op alle systemen hetzelfde te zijn. Het is dus NIET 
mogelijk om vanaf meerdere werkplekken in verschillende boekjaren te werken.

- Er is een extra controle ingebouwd ivm ICL leveringen
* versie 3.2.6
- De BTW-nummers worden opgeslagen bij de facturen.

Het later wissen of wijzigen van het btw-nummer bij klanten heeft geen nadelige gevolgen voor de 
ICL aangifte.

- Orders van cliënten. Als tijdens het proces van aanvinken van Geleverd/Nalevering meteen op de 
knop 'factureer ... ' geklikt wordt, dan wordt het artikel waar u net mee bezig was om aan te vinken 
niet gefactureerd. De database is nl. nog niet bijgewerkt. Het programma zorgt nu eerst voor 
bijwerken en gaat dan de factuur maken.

- Mutatiekaarten. Er is nu een optie om aan te geven of u de boekingsregels wel of niet wilt zien op 
het verslag van de mutatiekaarten. Het gaat hier om de zogenaamde verdichting van 
grootboekrekeningen.

- Kiest u bij een rekening voor verdichting, dan wordt in het verslag alleen het saldo (Debet en Credit) 
getoond met de melding dat de betreffende rekening verdicht is.
Zet u geen vinkje bij verdichting (of haalt u het weg), dan worden alle boekingsregels op de kaart 
getoond.

* versie 3.2.7
- Envelop-opties aangepast waardoor het nu ook mogelijk is om logo en/of afzender af te drukken 

samen met adres.
- Op verzoek op de cliëntenkaart een veld toegevoegd bij de bankrekening om de naam van de bank 

op te nemen.
- In menu Extra is nu ook een optie aanwezig om een gemaakte backup terug te zetten.
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* versie 3.2.8
- Via opties (tabblad Diversen) is nu in te stellen of u het Burger Service Nummer op de declaratie wilt 

opnemen of het Nr. Zorgverzekerde.
- Via opties (tabblad Diversen) is in te stellen of u de telefoonknoppen wilt activeren (u kunt dan het 

nummer laten kiezen door de computer)
* versie 3.3.0
- Op verzoek een extra tabblad voor notities toegevoegd aan de cliëntenkaart. Evenals bij afspraken 

en recepten is hier het uitgangspunt een datum.
a. In de periode april - juli zijn enkele updates van VIGAdmin op te halen geweest. De aanpassingen 

worden opgesomd in volgorde van de versienummers:
Het groot aandeel updates hangt in feite samen met het gegeven dat de voorbije periode diverse 
wensen van gebruikers zijn verwerkt.

* versie 3.3.1
- De instelling van een wachtwoord op het financiële gedeelte was wat al te strak, want er konden 

dan ook geen facturen meer gemaakt worden. Dit is aangepast.
- In het etikettenvenster is een optie opgenomen om aan te geven of het etiket 'staand' of 'liggend' 

moet worden afgedrukt.
- Als de btw-regel afwijkend was, was er sprake van een foutieve weergave van de exclusief 

bedragen op een niet-zakelijke factuur (het staatje linksonder). De factuurbedragen en bijbehorende 
boeking waren natuurlijk wel correct (vermoedelijk dat het daarom zo lang geduurd heeft eer dit 
opviel). Dit is nu aangepast.

* versie 3.3.2
- Het receptetiket bevat standaard de praktijknaam en het adres. Op verzoek is de mogelijkheid 

ingebouwd om dit zelf aan te passen (2 regels tekst).
* versie 3.3.3
- In het onderdeel invoeren mutaties voor voorraadbeheer is het nu ook mogelijk om te werken met 

de barcode-scanner.
* versie 3.3.4
- Bij het maken van een nieuwe factuur wordt gecontroleerd of er openstaande facturen zijn van de 

betreffende cliënt. Zo ja, dan verschijnt een melding. Deze optie is alleen beschikbaar in VIG 
Professional.

- Bij de (standaard)brieven wordt nu de gewenste layout opgeslagen.
- Bij het maken van correspondentie kan nu direct de inhoud van een standaardbrief - geheel of 

gedeeltelijk - gekopieerd worden.
- Het venster met de handleiding kon in sommige situaties zorgen voor een foutmelding. Dit is nu 

opgelost.
* versie 3.3.6
- Aangepaste optie voor het controleren, ophalen en installeren van een update.
- Nieuwe optie 'Hulp op afstand'. Middels deze optie is het mogelijk om direct ondersteuning te bieden 

op afstand door een verbinding tot stand te brengen met uw computer.
a. In de periode augustus - november zijn enkele updates van VIGAdmin op te halen geweest. De 

aanpassingen betroffen met name schoonheidsfoutjes en enkele uitbreidingen:
- Foutje in de bedragen excl. btw op de 'niet-zakelijke' factuur als gewerkt wordt met grote aantallen. 

De afrondingen zorgen dan voor afwijkingen. De boeking van de factuur in het verkoopboek is 
correct, maar de weergave van de excl. bedragen op de factuur linksonder niet. Dit is opgelost door 
een alternatieve methode om de bedragen linksonder in te vullen.

- Foutieve inkoopwaarde op het verslag voorraadmutaties. Als er geen 'eigen inkoopprijs' is ingevuld 
in het artikelenbestand, verschijnt toch een bedrag als inkoopwaarde op het verslag. Dit is 
aangepast zodat er 0 verschijnt als er geen eigen inkoopprijzen zijn ingevuld.

- Bij gebruik van EasyKassa in combinatie met pinbetalingen werd fout 4320 gegenereerd. Dit is 
opgelost.

- Op het moment dat er berichten in de krant verschenen over de verhoging van het btw-tarief van 19 
naar 20% is het programma VIGAdmin aangepast om ervoor te zorgen dat met diverse btw-tarieven 
gewerkt kan worden. Uiteindelijk bleek de verhoging pas in te gaan op 1 januari 2009, dus echte 
noodzaak was er nog niet. Voor Hoog, Laag en Overig btw-tarief kan nu aangegeven worden vanaf 
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wanneer een bepaald percentage gebruikt moet worden. Hierdoor kan dus ook rond de 
jaarwisseling en dus wisseling van tarief met beide tarieven gewerkt worden. Tevens is het mogelijk 
om bij elk btw-tarief aan te geven welke grootboekrekeningen gebruikt moeten worden. Het 20% 
tarief en de datum 01-01-2009 worden automatisch aangemaakt in de tabel met tarieven.

- De term [Vorige] in betalingsherinneringen werd niet vervangen door de datum waarop de vorige 
herinnering gestuurd werd. Dit is aangepast.

- De postcodetabel die gebruikt wordt voor het opzoeken van plaats- en straatnamen is van 2004. In 
de tussentijd zijn er natuurlijk nieuwe straten bijgekomen die niet in de tabel voorkomen. Het is nu 
mogelijk gemaakt om deze nieuwe straten op te nemen in de tabel. De vraag voor opname komt 
automatisch als een onbekende straat wordt ingevuld.

- Bij het aanmaken van een nieuwe cliënt werd de vraag gesteld of voor de startdatum een afspraak 
moest worden aangemaakt in de agenda. Dit is aangepast. De gebruiker kan zelf aangeven of hij/zij 
deze vraag wil zien of niet. In menu Algemeen van de cliëntenkaart kan dit ingesteld worden in het 
venster 'instellen veldnamen'. Wordt de optie uitgezet, dan verschijnt de vraag niet en wordt geen 
afspraak opgenomen in de agenda.

- Op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om een 'eigen verslag' te maken. U kunt hiervoor 'vaste 
tekst' intypen en vervolgens aangeven welke velden van de cliëntenkaart moeten worden 
opgenomen. Het 'eigen verslag' kan als een soort brief gebruikt worden, of echt als een rapport.

- Het gebruik van meerdere agenda's is ingebouwd.
b. Op het moment dat de optie voor meerdere agenda's is ingebouwd, is meteen een optie ingebouwd 

om met meerdere medewerkers te kunnen werken. Bij de start van het programma verschijnt dan 
een lijstje met de namen van de medewerkers en door dubbel te klikken op de naam start het 
programma met die medewerker op. Bij elke medewerker kan een wachtwoord opgegeven worden 
en rechten voor toegang tot (uitgebreide) cliëntenkaart of financiële gegevens. Tevens kan worden 
aangegeven of voor de betreffende medewerker een eigen agenda moet worden aangemaakt of dat 
deze werkt met de agenda van medewerker 1 (de 'basis-medewerker' met alle rechten).

c. In de agenda zijn kleine verbeteringen doorgevoerd:
- Er worden nu achtergrondkleuren gebruikt om aan te geven of een slot vrij is voor het maken van 

afspraken, bezet is, of gemarkeerd is als (lunch)pauze, vrij of vakantie. De basiskleuren hiervoor 
kunnen ingesteld worden in het venster waar ook de kleuren voor het programma ingesteld worden. 
Per afspraak kan de achtergrond- en voorgrondkleur gewijzigd worden.

- Als een afspraak langer duurt dan de grootte van een tijdslot, worden nu ook de opvolgende sloten 
ingekleurd als bezet en er verschijnt - rechts uitgelijnd - de tekst (vervolg).

- Bij het maken van de afspraken kan automatisch de begin- en eindtijd ingevuld worden door te 
klikken op het eerste tijdslot en vervolgens slepen met de muis om het laatste tijdslot aan te geven.

- Het is nu ook mogelijk om het tijdsloten-overzicht van één week als verslag op te vragen. Omdat het 
gehele overzicht voor een week (inclusief kleur) opnieuw opgebouwd moet worden voor het verslag 
kan het even duren voor u het verslag in beeld ziet.

d. De verslagen 'cliëntenkaart' zijn aangepast zodat ook notities en afbeeldingen opgenomen worden.
e. Voor de afbeeldingen is ook een A4 verslag ingebouwd om de foto's of afbeeldingen duidelijk op 

papier te krijgen.
f. In het artikelenbestand is de mogelijkheid ingebouwd om bij elk artikel productinformatie op te 

nemen (een korte tekst zonder opmaak, een uitgebreide tekst met opmaak, en een of meer 
afbeeldingen).

g. Bij het invullen van telefoonnummers van cliënten zal het programma proberen automatisch het 
juiste netnummer in te vullen.

h. Het tabblad afspraken en notities is uitgebreid met een extra lijst voor tijden. Op deze manier is het 
nu mogelijk om meerdere afspraken of notities op te nemen op één dag.

i. Bij de 'niet-zakelijke' factuur was het mogelijk om de geboortedatum en het nummer zorgverzekerde 
of Burger Service Nummer op te nemen. Dit kon worden ingesteld bij 'Opties en Onderhoud'. In de 
nieuwe versie is dit enigszins gewijzigd. Nu kan bij elke factuurlayout aangegeven worden welke 
twee extra velden moeten verschijnen naast factuurnummer, factuurdatum en cliëntnummer. Voor 
het eerste veld kan gekozen worden tussen geen, geboortedatum, extra 1, extra 2 of extra 3. Voor 
het tweede veld kan gekozen worden tussen geen, burger service nummer, polisnummer (=nr. 
zorgverzekerde), extra 1, 2 of 3. Voor beide geldt dat de omschrijving (max. 20 karakters) instelbaar 
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is. De kop van de factuur kan dus nu 3, 4 of 5 velden met gegevens bevatten. De 'hokjes' in de kop 
worden alleen gemaakt als de velden gebruikt worden. De gehele kop wordt gecentreerd geplaatst.

j. Aangezien een paar keer is gevraagd naar de mogelijkheid van een verzamelnota consulten op 
basis van de afspraken, is ook deze optie ingebouwd. Op het tabblad afspraken is hierdoor een 
nieuw veld verschenen, 'gefactureerd'.

k. Op verzoek is een schakelaar ingebouwd zodat de gebruiker zelf kan bepalen of er bij het maken 
van een nieuwe factuur gecontroleerd moet worden of er wel of niet openstaande facturen zijn. 
Deze optie is alleen van belang in VIG Professional. De schakelaar is te vinden bij Opties en 
Onderhoud, tabblad Diversen.

l. Recepten:
Op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om op één dag meerdere recepten te kunnen aanmaken. 
Tevens is het bij het afdrukken van een recept via 'ingebouwd verslag' mogelijk om aan te geven dat 
alleen de bovenste helft van een A4 gebruikt moet worden.

m. De zoekopties op de cliëntenkaart zijn uitgebreid met o.a. geboortedatum.
n. Er is een nieuwe optie in menu cliëntenkaart ingebouwd om een extra selectie-criterium op te 

kunnen geven. Dus binnen de basis-selectie (groep, actueel/gearchiveerd) kunt u nu een extra 
selectie maken, bijvoorbeeld alle cliënten uit een bepaald land, of bepaalde plaats. Zie in de 
handleiding onder Klanten/Cliënten of probeer de optie gewoon eens uit.

o. Tekstkleur van de antwoorden op de vragenlijsten (cliëntenkaart) in het verslag is aan te passen.
p. Bij de tijdsloten in de agenda zijn 3 knoppen ingebouwd om sneller te kunnen 'bladeren' (1 week 

terug, 1 week vooruit, of meteen naar deze week).

Handleiding (versie 9.2 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2007)
1. Elke maand verschijnt rond de vijftiende (later in het jaar rond de eerste) een update welke met 
VIGExtra is op te halen. U hoeft deze natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de 
nieuwe cd uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele 
van onderstaande wijzigingen.

Verwijderde firma's:
Douglas Lab. Europe, Iduna Healthcare (de producten worden nu verspreid door Biohorma, omdat 
de naam hiervoor nog niet vaststaat is de lijn ondergebracht bij Efamol (Biohorma).
Speciaalhuis Hofman (de Arophar producten zijn nu te vinden bij Life Improvement en de Nemaplex 
bij Nestmann)
Karemor Vitamine Sprays (vervangen door The Health Connection)
Vita-Plus, Vitaminefit

Verwijderde productlijnen:
OptiPharma (Handelshuis P.I. Mulder), J. de Vries en Well Balanced (Timm Health Care)

Naamswijziging:
Dr. J. VanderStelt:  vanwege een fusie is de naam gewijzigd in Ayurveda Health.
Indros HealthCare en Tramedico zijn samengevoegd onder de noemer Santesa.
SoriaNed is gewijzigd in SoriaNatural / Melisor

Nieuwe firma's:
Au Naturel, The Health Connection, Life Improvement, Nestmann, Pharmalogic, Pharmica Health 
Nutrition

Geheel nieuw vademecum:
Ayurveda Biologics, Ayurveda Health, Bloem, Energetica Natura, Forever Living Products (vanaf nu 
voor iedere gebruiker toegankelijk), De Groene Os, Heel, Liberty Healthcare, Madal Bal, New Care 
Supplements, Proviform, Similia, Solgar, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV, Ayurveda Health, BuurManns, Cell Care, Centrum Apotheek Boogaerdt 
(adreswijziging), De Groene Os, Electrum Consultancy, Euro-Nutri (Biodynamics), Heckman Health 
& Nutrition, Liberty Health Care, Minami Nutrition, Naturapharma, Nutrivital, Orthica, The Ortho 
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Company, PK Benelux, PK Pharma Care, Proviform, Salus Benelux, Santesa, Similia, Springfield, 
Surya Products, Timm Health Care, TS Products, van der Pigge, VitaFytea, Vital Cell Life, Vitals 
Voedingssupplementen

Prijslijsten:
Alfytal, AOV, Arkopharma, Au Naturel, Ayurveda Biologics, Bloem, BuurManns, Cell Care, Chi 
International, De Cruydhof, Electrum Consultancy, Energetica Natura, Euro-Nutri (Biodynamics), 
Forever Living Products, De Groene Os, Handelshuis P.I. Mulder, The Health Connection, Heckman 
Health & Nutrition, Heel, Holland Pharma / Varuvo, Jacob Hooy, Liberty Healthcare, Madal Bal, 
Naturapharma, New Care Supplements, Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho Company, Parmalux, 
Pharmalogic, Pharmica Health Nutrition, PK Benelux, PK Pharma Care, Proviform, Rivierennutriënt, 
Salus Benelux, Santesa, Similia, Sjankara, Solgar, Springfield, Surya Products, Timm Health Care, 
TS Products, Unipharma, van der Pigge, Vitafytea, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, 
Vitortho, VSM.

Optionele modules en Registratie
Registratie:

De registraties tot en met 22 november zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in de 
geneesmiddelen informatiebank die dag was van 18 oktober 2007). Tevens zijn de middelen welke 
inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

Let Op! 
De prijslijsten van Holland Pharma en Unipharma worden altijd door hen aangeleverd net voor de 
afsluiting van de update. De producten van de meeste firma's in VIG zijn bij een of alle groothandels 
terug te vinden. Sommige firma's geven er zelfs de voorkeur aan dat u bij de genoemde groothandels 
uw bestelling plaatst. Deze prijslijsten worden in de toekomst elke maand klaargezet op internet om ze 
met behulp van VIGExtra op te halen. Indien mogelijk wordt zelfs elke maand rond de 1ste of de 15de 
een update voor vademecum en/of prijslijsten klaargezet. Wilt u steeds de nieuwste gegevens, 
controleer dan elke maand met VIGExtra of er updates zijn.

VIGAdmin - Wensen

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen. Met Holland Pharma is de 
afspraak gemaakt dat u, ook als u nog geen klantnummer heeft, vanuit VIG direct een bestelling kunt 
maken voor het geautomatiseerd ordersysteem. Bij de levering van de bestelling ontvangt u dan meteen 
een persoonlijk klantnummer dat u dan kunt gebruiken voor uw volgende bestellingen.
Het bestellen van een artikel kan ook vanuit de knop 'verkoopprijs' als een artikel opgezocht is in het 
vademecum.

2. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 

Pagina 92 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

3. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 3 weken de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er wordt géén aanschafprijs voor de 
module in rekening gebracht, alleen een hoger abonnementstarief (voor VIG plus boekhouden). Stopt u 
op een bepaald moment met het abonnement en wilt u toch blijven werken met het boekhoud en 
cliëntendeel, dan dient u op dat moment het 'losse' Cliëntenprogramma aan te schaffen.

Beurzen
IT 2007: Apeldoorn, 10 en 11 november. stand 422

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk' en u 
kunt natuurlijk na een week of twee na ontvangst van de cd eens via VIGextra, menu updates 
controleren of er updates beschikbaar zijn.
Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar voor abonnees. Indien nodig kunt u de update op 1 
computer binnenhalen, vervolgens op diskette zetten en de update ook  installeren op een andere 
computer (of notebook) die niet verbonden is met internet.
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Nieuwsbrieven 2008

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt de tekst van de laatste nieuwsbrief 
automatisch in beeld.

Zomer 2008 - nieuw logo
Vrienden geven Easy Brothers Software een nieuw logo cadeau. De ontwerper kreeg als opdracht het 
karakter van Easy Brothers Software treffend tot uitdrukking te brengen.
Tijdens het werk aan de augustus-update was de ontwerper nog volop bezig, en omdat toen al bekend 
was dat er een nieuw logo zou komen, werden destijds al de pictogrammen van de programma's 
aangepast. Begin augustus viel de beslissing over het definitieve ontwerp, en vanaf september werd 
vervolgens het nieuwe logo een feit in onze presentaties naar buiten toe. Vandaar nu ook de cd en een 
geheel nieuw hoesje met ons nieuwe logo.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2008

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 9.3 revisie 1, 2 en 3)
De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

In april was er een probleem met het setup programma onder Windows 98. Per ongeluk werd een 
nieuwere versie van een van de bestanden van Windows 98 in de systeemmap geplaatst, terwijl dit 
bestand niet overschreven mocht worden. Een en ander is aangepast waardoor dit niet meer zal 
gebeuren. Windows 98 wordt niet meer ondersteund door Microsoft, en daarom kan het wel eens 
moeilijk zijn om te bepalen of bepaalde bestanden wel of niet vervangen kunnen worden. Met 
uitzondering van de internet componenten kan VIG nog steeds gebruikt worden onder Windows 98.
LET OP: vanwege de internet componenten die door VIG gebruikt worden, werken de internetopties 
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(mail) NIET onder Windows 98.
Diverse componenten, die normaliter geïnstalleerd worden in de system32 map van Windows, zijn 
vervangen door nieuwere versies.

1. VIG
Het onderdeel Optionele modules is uitgebreid met 2 opties. Het gaat hierbij om de boekjes Kruiden 
en Etherische oliën. Voorheen maakte deze informatie deel uit van het vademecum (Nutramin).

2. VIGPrys
Een foutje in de menu-opties om de prijslijst te sorteren is opgelost.

3. VIGExtra
[Geen aanpassingen]

4. VIGEigen
De werkbalk bij kladblok en eigen teksten is aangepast. Hierdoor is het o.a. gemakkelijker om 
teksten uit te wisselen met anderen. Een bepaald hoofdstuk kan eenvoudig worden opgeslagen als 
rtf bestand, en andersom kan een rtf bestand nu gemakkelijker ingelezen worden.

5. VIGAdmin
* Versie 9.3.1

De standaardresolutie van de schaalbare vensters is gewijzigd van 800x600 in 1024x768. Als 
gevolg hiervan is ook op diverse plaatsen de layout van het venster aangepast.
Instellingen of opties die direct samenhangen met de cliëntenkaart zijn nu ondergebracht in een 
menu-optie bij de cliëntenkaart. Kies menu Algemeen en dan 'Veldnamen en Opties'. Naast de 
instellingen die voorheen te vinden waren bij 'Opties en Onderhoud' vindt u ook een aantal nieuwe 
opties. Zo kunt u nu de cliëntenkaart meer op maat maken door bijvoorbeeld tabbladen die u niet 
gebruikt 'onzichtbaar' te maken.
Mede vanwege compatibiliteit met Vista zijn alle componenten die gebruikt worden voor e-mail 
vervangen. Dit betekent wel dat mail niet meer werkt als u gebruik maakt van een Windows versie 
van vóór Windows 2000. Met andere woorden voor e-mail is Windows 2000, XP of later vereist.
Op basis van de meldingen van gebruikers zijn ook weer hier en daar enkele aanpassingen 
doorgevoerd.
Dan nog de aanpassingen op basis van wensen van de gebruikers, onder andere:

- Ongedaan maken van verwerkte periodes of boekjaren. Maak van deze optie alleen gebruik als u 
per ongeluk een periode gemarkeerd hebt als verwerkt of een boekjaar hebt afgesloten.

- Bij de factuurlayout is het nu ook mogelijk om een tekst op te geven welke in het gebied met het 
adres terechtkomt. Sommige mensen geven de voorkeur aan een layout waarbij bijvoorbeeld alle 
'eigen gegeens' onder elkaar komen aan de linker- of rechterkant van het papier. In zo'n geval zou 
het adres veel te laag op het papier komen. De 'eigen gegevens' kunnen nu gesplitst worden in een 
deel dat opgenomen wordt in de 'kop' van de layout, en een deel dat links of rechts naast het adres 
komt.

- Waar nodig kan nu ook de te gebruiken layout aangepast worden voor het afdrukken. Werkt u 
bijvoorbeeld met briefpapier, dan kunt u 2 layouts aanmaken. Één voor het gebruik van briefpapier 
en één voor een layout met alle gegevens. Drukt u een factuur of brief af op papier, dan kiest u op 
dat moment voor de 'briefpapier' layout. Moet de brief of factuur als pdf verzonden worden, dan kiest 
u voor de layout met alle gegevens.

- Er is een nieuw tabblad - met bijbehorend menu - dat voor sommige disciplines wenselijk was, en 
wel 'het behandelplan'.

- Op de tabbladen voor afspraken, behandelplan, notities en afbeeldingen is een 'vergrootglas' 
geplaatst bij de tekstvelden. Hiermee kunt u dus de tekst oproepen in een groter venster. De tekst 
kan ook in dat venster aangepast worden. Bij terugkeer wordt gevraagd of wijzigingen moeten 
worden opgeslagen.

- Op de tabbladen afspraken, behandelplan, notities en afbeeldingen is een nieuwe knop te vinden 
om te zoeken naar het voorkomen van een bepaalde tekst. Via deze knop wordt alleen gezocht bij 
de betreffende cliënt.

- In het menu cliëntenkaart is een optie toegevoegd: 'Extra selectie op basis van ...'.  In het 
bijbehorend submenu ziet u 'tekst van afspraken, notities, behandelplan, afbeeldingen of recepten'. 
Via deze menu-optie kunt u in één keer alle cliënten selecteren waarbij een gemeenschappelijke 
tekst (of tekstdeel) voorkomt in de genoemde onderdelen. Bij het criterium kunt u aangeven of dit in 
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het veld onderwerp/titel, codering of tekst moet voorkomen.
- E-mail wordt nu standaard opgeslagen. Is er een bijlage, dan wordt gevraagd of de gehele bijlage 

moet worden opgeslagen of alleen een verwijzing naar het bestand.
Tevens kunt u nu ook een BCC opgeven en aangeven dat u een ontvangsbevestiging wilt 
ontvangen. Let wel, deze bevestiging betekent alleen dat uw e-mail is afgeleverd, en dat wil dus niet 
zeggen dat de ontvanger de mail ook heeft gelezen.
Bij de mail wordt een codering opgeslagen zodat u vanuit de cliëntenkaart of crediteurenkaart e.d. 
alle mail kunt opvragen die naar één bepaalde persoon is gestuurd.

* Versie 9.3.2
Op basis van de meldingen van gebruikers zijn ook weer hier en daar enkele aanpassingen 
doorgevoerd.
Dan nog de aanpassingen op basis van wensen van de gebruikers, onder andere:

a. Orders plaatsen bij crediteuren. Nieuw is de mogelijkheid om een bestaande order te kiezen voor 
het toevoegen van bestellingen. Tevens kan nu het programma 'gedwongen' worden om een 
nieuwe order aan te maken.

b. Als electronische post verstuurd wordt, dan is het in deze tijd van spam gewenst om cliënten eerst 
te vragen of ze deze 'automatische' post wel willen ontvangen. Op de cliëntenkaart is een veld 
toegevoegd om aan te geven dat de cliënt electronische post wil ontvangen. Bij de optie bulkmail is 
het mogelijk om in één keer alle cliënten aan te vinken die electronische post willen ontvangen.

c. Als er een exportbestand aangemaakt was kon geen nieuwe btw-aangifte gemaakt worden, ook al 
betrof deze een periode die niet in de export zat. Dit is aangepast.

d. Facturering. In verband met privé-gebruik of levering aan collega's kan het nodig zijn om de 'echte' 
inkoopprijs te gebruiken. Tot nu toe was de betreffende optie alleen van toepassing op producten uit 
de VIG prijslijst. Dit is aangepast.

e. Bij het afsluiten van vensters en programma wordt de positie en grootte opgeslagen. Als het 
programma centraal geïnstalleerd is in een netwerkomgeving kan dit lastig zijn. Het is nu mogelijk 
om deze optie uit te zetten.

f. Er zat een foutje in de query voor het overzicht openstaande facturen op 31 december. Facturen 
van het voorgaande jaar werden niet meegenomen in dit overzicht en daardoor kon een verschil 
ontstaan met de post debiteuren op de balans. Dit is nu aangepast.

g. Alleen de laatste factuur mag te verwijderen zijn. Het is gebleken dat het in een netwerkomgeving 
mogelijk was dat de voorlaatste factuur verwijderd werd. Twee gebruikers gaan een factuur maken 
en beide kunnen de factuur verwijderen. Dit is nu zo aangepast dat vóór het verwijderen nog eens 
gecontroleerd wordt of het wel de laatste factuur is, en alleen dan zal deze verwijderd worden.

h. In verband met het versturen van nieuwsbrieven via e-mail zijn er 2 aanpassingen in het 
mailvenster. Op de eerste plaats kan nu een achtergrondkleur gebruikt worden voor de mail. Voorts 
is de optie 'html pagina verzenden' zodanig aangepast dat ook aanwezige afbeeldingen 
meegestuurd worden.

i. Artikelenbestand. Nieuw is de optie om prijzen bij te werken op basis van de prijslijsten bij 
crediteuren of prijslijsten in VIG. Natuurlijk moet er wel een uniek gegeven zijn dat voorkomt in beide 
prijslijsten (eigen artikelbestand en prijslijst uit VIG of van crediteur). EAN-codes en KNMP-nummers 
zijn per definitie uniek. Gebruikt u dezelfde artikelnummers als de crediteur, dan kunt u het 
artikelnummer gebruiken. Zijn de artikelen overgeheveld vanuit de crediteur, dan kan de interne 
code gebruikt worden.

j. Artikelbestand crediteuren. Direct prijslijsten importeren uit VIG vademecum.
k. Door aanpassing van de velden in het eigen artikelbestand was het niet meer mogelijk om punt en 

komma te gebruiken bij het invoeren van prijzen in de kolom 'eigen inkoopprijs'. Dit is aangepast.
l. De routine voor het maken van de automatische kopie is aangepast. Doordat gekeken werd naar de 

datum waarop het bestand gemaakt is, werd steeds bij de start van het programma een nieuwe 
kopie 1 gemaakt. Nu wordt gekeken naar de datum van laatste wijziging in zowel de eerste kopie 
als het originele administratie-bestand. Alleen als deze datum verschillend is wordt autokopie 2 
vervangen door autokopie 1 en wordt een nieuwe autokopie 1 aangemaakt.

* Versie 9.3.3
Op basis van de meldingen van gebruikers zijn ook weer hier en daar enkele aanpassingen 
doorgevoerd.
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Dan nog de aanpassingen op basis van wensen van de gebruikers, onder andere:
a. De btw-verhoging van 19% naar 20% is van de baan. In het programma was reeds ingebouwd dat 

deze per 1 januari zou ingaan. Het programma zal deze ingebouwde verhoging ongedaan maken. 
De btw-tarieven kunt u altijd zelf controleren via menu Algemeen, Basisinstellingen, tabblad 'btw en 
landen'.

b. (Factuur)Layout. Tot nu toe was het zo dat de eerste layout altijd de standaardlayout was. Dit is nu 
instelbaar.
Tijdens de workshop 'Werken met VIG Professional' kwamen nog enkele wensen ter tafel met 
betrekking tot de layout. De volgende opties zijn ingebouwd:
- logo/afbeelding in het gebied van de voetregels.
- watermerk (beter gezegd een afbeelding op de achtergrond van brief, factuur, etc.)

c. Factuur/Afspraken. Omdat verschillende zorgverzekeraars specifieke eisen stellen aan de 
omschrijving op een declaratie (factuur) is gevraagd of hiervoor iets te verzinnen was. Oplossing: 
maak voor elke omschrijving een artikel aan in het artikelbestand. Plaats op het tabblad 'Afspraken' 
in het veld 'behandelcode' het gewenst artikel. Kies in plaats van 'nieuwe factuur' de optie 
verzamelnota als de factuur gemaakt moet worden. Bij de verzamelnota kan ook een factuur van 
meerdere afspraken in één keer gemaakt worden.

d. Recepten. Op het tabblad recepten zijn vorige keer enkele aanpassingen verwerkt, met als gevolg 
dat nu op het receptetiket aantal verschijnt in plaats van inhoud (in de regel met productgegevens). 
Dit is gecorrigeerd.

e. Agenda. Een nieuw verslag is ingebouwd om een urenverantwoording te kunnen uitdraaien. Het 
verslag kan worden afgedrukt met of zonder de namen van cliënten. De periode die onderzocht 
moet worden kunt u zelf aangeven.

f. Afspraken / Notities / Afbeeldingen. Er is gevraagd of het niet mogelijk is om in de grotere 
tekstvelden op deze tabbladen ook opmaak te gebruiken (ter vergroting van de leesbaarheid). Dit is 
ingebouwd. Klik op het 'vergrootglas' en een venster zal verschijnen met de diverse opmaak-
mogelijkheden.

g. Zakelijke factuur. Deze optie staat standaard uit in VIGAdmin en in EasyAdmin bijvoorbeeld 
standaard aan. Het is nu mogeljik om zelf aan te geven of deze optie standaard aan of uit moet 
staan. Instellen via Cliëntenkaart, menu Algemeen, Veldnamen en opties.

h. E-mail. Via menu Algemeen, Basisinstellingen, tabblad Medewerkers, kunt u nu een standaardtekst 
instellen voor de e-mail, bijvoorbeeld een standaard ondertekening van de mail ('handtekening').

i. Er is een optie ingebouwd om het uitwisselingsbestand voor de boekhouder eerst in te pakken (te 
'zippen') voor verzending per e-mail.

j. Verslagen. De instelling 'lettertype voor standaard onderdelen' (menu Algemeen, Basisinstellingen, 
(Factuur)layout, Instellingen ivm logo en opmaak) wordt nu overal in de verslagen toegepast. Eerder 
werd deze instelling alleen gebruikt bij de facturen.

k. Als er tijdens verzending van de mail iets mis ging, kon de mail niet vanuit 'verzonden e-mails' 
verstuurd worden (de complete mail was nog niet opgeslagen). Dit is aangepast. Deze optie werkt 
alleen voor mail zonder bijlage.

l. Notitie verwijderen. De verkeerde datum werd getoond. Dit is aangepast.
m. Algemene adresklapper. Optie ingebouwd voor adresetiket.
n. Nieuwe cliënt. Automatisch beginhoofdletters tijdens invoer van gegevens.
o. Dossieretiket. Automatisch mobiel nummer gebruiken als er geen telefoonnummer is.
p. Recept. Optie om ook producten te kiezen uit het eigen artikelbestand.
q. Dagoverzichten. Optie om een bepaalde groep cliënten te selecteren waarvoor het overzicht moet 

worden opgemaakt.
r. Artikelbestand. Mogelijkheid om artikelen te 'archiveren'. Ze blijven in het artikelbestand staan, maar 

u ziet ze niet tijdens uw normale werk.
s. Crediteurenkaart - artikelbestand. Als u bestellingen plaatst bij uw leveranciers via het artikelbestand 

van de crediteurenkaart, dan kunt u na ontvangst van de producten de order direct doorboeken naar 
voorraadbeheer.

t. Recepten. Nieuwe velden op het tabblad recepten. U kunt per voorgeschreven middel aangeven 
hoeveel dagen de cliënt met de meegenomen hoeveelheid zal uitkomen. Vervolgens kunt u 
aangeven dat u een melding wilt zien als het aantal dagen (bijna) om is. Gebruikt u deze velden, 
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dan krijgt u bij de start van het programma een overzicht van alle producten die (bijna) op zijn. U 
kunt vervolgens contact opnemen met de betreffende cliënten.

u. Op een aantal plaatsen is in VIGAdmin spellingscontrole ingebouwd.

Handleiding (versie 9.3 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2008)
1. Elke maand verschijnt rond de eerste een update welke met VIGExtra is op te halen. U hoeft deze 
natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd uit is eer u helemaal bij 
bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
Biohorma, Geurland, Proviform, Salus, Viridian

Verwijderde firma's:
Electrum Consultancy (de producten zijn nu te vinden bij Nutriphyt)
Pharmalogic (de producten zijn nu te vinden bij Santesa, subcategorie Pharmalogic)
Aloë Vera Nederland (de producten zijn nu te vinden bij Trophax)
Venamed Europe (de producten zijn nu te vinden bij Vital Direct)
Celzouttherapie Nederland, Swiss

Verwijderde productlijnen:
De twee boekjes (Kruiden, Etherische oliën) zijn bij Nutramin verwijderd en ondergebracht bij de 
optionele modules.
De Lamberts producten zijn verwijderd bij Timm Health Care en ingevoegd bij Holland Pharma.

Naamswijziging:
Biodynamics / Euro-Nutri is gewijzigd in Metagenics
De verdeling voor de producten van Salus is voor de Benelux overgedragen aan OCE Bio
Op het moment dat de distributie van Efamol producten werd overgenomen door Biohorma, was 
nog niet duidelijk of dit onder de naam Biohorma zou gebeuren, of een andere naam, en daarom 
werden de producten tijdelijk ondergebracht onder de naam Efamol (Biohorma). Nu is dit aangepast, 
omdat de juiste firmanaam bekend is: Sanvert.

Nieuwe firma's:
Aloysius-kruiden, Nutriphyt, Teva Nederland (Phital), Trophax, Vital Direct

Geheel nieuw vademecum:
Au Naturel, Bional, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Holisan, Madal Bal, Metagenics, New 
Care Supplements, Nutrivital (Optimax), Santesa (het ViTotaal assortiment), Sensipharm, Similia, 
Sjankara, Solgar (desk reference) , SPI, VSM

Nieuwe productlijnen:
Pierre Fabre Sante (New Care Supplements)
Diverse nieuwe productlijnen bij Bloesem Remedies Nederland en Holland Pharma

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV, BalancePharma, Biohorma, Bional, Bloem, Energetica Natura Benelux, Handelshuis 
Piet Mulder, Heckman Health & Nutrition, Holland Pharma, Liberty Healthcare, Madal Bal, 
Metagenics, Minami Nutrition, Nagel, Naturapharma, New Care  Supplements, Nutramin, Nutriphyt, 
Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho Company, Parmalux, Pharmica Health Nutrition, PK Benelux, 
Proviform, Salus Benelux, Santesa, Sanvert (Efamol), Springfield Nutraceuticals, Surya Products, 
Trophax, VitOrtho, Vital Direct, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho (adreswijziging) , VSM

- In voorgaande versies stonden enkele productlijnen bij Holland Pharma omdat er niet direct een 
importeur of distribiteur bekend was voor Nederland. Deze productlijnen zijn gecontroleerd en 
datgene wat leverbaar is in Nederland, is overgebracht naar een andere hoofdcategorie, nl. 
Productinformatie (andere bronnen). Bij Holland Pharma staan dan ook alleen nog de productlijnen 
waar zij importeur voor zijn.

Prijslijsten:
Alfytal, Aloysius-kruiden, AOV, Arkopharma, Au Naturel, BalancePharma, Bional, Bloem, Bloesem 
Remedies Nederland, Bonusan, Chi International, De Cruydhof, Energetica Natura, Handelshuis P.I. 
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Mulder, Heckman Health & Nutrition, Holland Pharma / Varuvo, Jacob Hooy, Liberty Healthcare, 
Madal Bal, Metagenics, Minami Nutrition, Nagel, Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, 
Nutriphyt, Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho Company, Paracelsus Huis, Parmalux, Pharmica 
Health Nutrition, PK Benelux, Proviform, Salus Benelux, Santesa, Sensipharm, Similia, Sjankara, 
Solgar, SPI, Springfield Nutraceuticals, Surya Products, Teva Nederland, Timm Health Care, 
Trophax, Unipharma, van der Pigge, Vital Direct, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho, de Vlieger 
Import Export, VSM

Optionele modules en Registratie
Registratie:

De registraties tot en met 12 november 2008 zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in 
de geneesmiddelen informatiebank die dag was van 22 oktober 2008). Tevens zijn de middelen 
welke inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

Let Op! 
De prijslijsten van Holland Pharma en Unipharma worden altijd door hen aangeleverd net voor de 
afsluiting van de update. De producten van de meeste firma's in VIG zijn bij een of alle groothandels 
terug te vinden. Sommige firma's geven er zelfs de voorkeur aan dat u bij de genoemde groothandels 
uw bestelling plaatst. Deze prijslijsten worden in de toekomst elke maand klaargezet op internet om ze 
met behulp van VIGExtra op te halen. Indien mogelijk wordt zelfs elke maand rond de 1ste of de 15de 
een update voor vademecum en/of prijslijsten klaargezet. Wilt u steeds de nieuwste gegevens, 
controleer dan elke maand met VIGExtra of er updates zijn.
Vanaf 2009 worden de prijslijsten van Holland Pharma en Unipharma wekelijks op maandag klaargezet.

VIGAdmin - Wensen

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

2. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

3. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 3 weken de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er wordt géén aanschafprijs voor de 
module in rekening gebracht, alleen een hoger abonnementstarief (voor VIG plus boekhouden). Stopt u 
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op een bepaald moment met het abonnement en wilt u toch blijven werken met het boekhoud en 
cliëntendeel, dan dient u op dat moment het 'losse' Cliëntenprogramma aan te schaffen.

Beurzen
IT 2008: Apeldoorn, 8 en 9 november. stand ?

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk' en u 
kunt natuurlijk na een week of twee na ontvangst van de cd eens via VIGextra, menu updates 
controleren of er updates beschikbaar zijn.
Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar voor abonnees. Indien nodig kunt u de update op 1 
computer binnenhalen, vervolgens op diskette zetten en de update ook  installeren op een andere 
computer (of notebook) die niet verbonden is met internet.
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Nieuwsbrieven 2009

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt deze tekst automatisch in beeld. Wilt u de 
tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2009

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 9.4 revisie 1, 2 en 3)
De aanpassingen en/of aanvullingen:
> VIG, VIGPrys, VIGAdmin, VIGEigen en VIGExtra (versie 9.4.3)
- De databases maken nu gebruik van de MS Access 2000 indeling in plaats van de MS Access 97 

indeling. De meegeleverde databases zijn door ons omgezet, terwijl de databases met eigen 
gegevens (administratie, eigen teksten, bestellingen e.d.) bij de eerste start van het bijbehorend 
programma automatisch worden omgezet.

- Overal waar in de programma's sprake is van een (uitklapbare) lijst is de onderliggende structuur 
aangepast.

* Beide aanpassingen zijn uitvoerig getest, onder andere tijdens de beurs Internationaal Therapeut. 
Voor zover we een en ander kunnen beoordelen, verwachten we geen fouten. Mocht er onverhoopt 
toch sprake zijn van een gemist puntje op de i, laat het dan zo spoedig mogelijk weten. We zullen 
dit dan aanpassen en een bijgewerkte versie op de gebruikelijke manier beschikbaar maken.

 0. Setup / Algemeen
[Geen aanpassingen]

1. VIG
[Geen aanpassingen]

2. VIGPrys
De mogelijkheid om een nieuwe bestelling aan te maken die in feite een kopie is van een vorige 
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bestelling.
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
5. VIGAdmin
* Versie 9.4.1

Sinds de december-versie zijn er diverse updates geweest, met name om tegemoet te komen aan 
de wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Foutje: Als er geen layout met Id 1 is én geen layout met in de titel het woord 'factuur', dan kan elk 
venster waar een bepaalde (factuur)layout nodig is, de fout 'object niet meer ingesteld' geven. Dit 
probleem is in deze update opgelost.

- Tabblad Recepten (cliëntenkaart): Er is een knopje aangemaakt met de tekst 'Wanneer 
voorgeschreven?'. Als een middel geselecteerd is, dan wordt via deze knop een overzicht getoond 
met de data waarop dit middel bij de betreffende cliënt is voorgeschreven. Als de naam hetzelfde is, 
dan worden ook middelen in het overzicht opgenomen met een andere eenheid.

2 De brievenmodules zijn aangepast. Plaats, datum en aanhef maken nu deel uit van de tekst. Tijdens 
het schrijven van de brief, kunt u voor deze gegevens eenvoudig velden plaatsen in de tekst. Naast 
de genoemde gegevens zijn nog enkele velden opgenomen die u in de tekst kunt plaatsen en die 
tijdens het afdrukken vervangen worden door de feitelijke inhoud.

- Tevens kunt u nu de positie van het tekstgebied zelf bepalen via het onderdeel 'instellingen ivm logo 
en layout'. De bovenmarge, linkermarge en de breedte van de tekst zijn instelbaar.

3 Er zijn nog een aantal velden toegevoegd bij standaardteksten. Voorts is een tabblad 'logboek' 
opgenomen bij de cliëntenkaart. In dit logboek zijn de verzonden facturen, herinneringen, 
standaardbrieven, e-mail en groepsmail opgenomen. Tevens kunt u via dit logboek snel een 
standaardbrief voor de betreffende cliënt aanmaken.

- Voor (standaard)brieven kan nu ook het A5 formaat ingesteld worden (staand of liggend). De optie 
is te vinden via 'instellingen ivm logo en opmaak).

- Ontheffing van administratieve verplichtingen inzake omzetbelasting. Als u deze ontheffing officieel 
ontvangen hebt van de belastingdienst, dan kan in dat schrijven vermeld worden dat u GEEN btw 
mag opnemen op de factuur. Er is nu een instelling opgenomen in het programma om ervoor te 
zorgen dat op de 'niet-zakelijke' factuur de btw-gegevens niet meer zichtbaar zijn. De optie kunt u 
vinden via Basisinstellingen, tabblad Standaard1.

4 Oplettende gebruikers wezen op enkele typefouten. Deze zijn gecorrigeerd.
- Voorts is de mogelijkheid verwijderd om via 'Opties' de standaard datamap aan te passen. Dit kon in 

speciale gevallen fouten veroorzaken omdat bepaalde bestanden niet op de correcte plaats 
gevonden werden..

5 Cliëntenkaart - Zoeken: de optie 'Voornaam' is gewijzigd in 'Voorletter(s)' en er is een nieuwe optie 
toegevoegd met de benaming 'Roepnaam (voornaam)'.

6 Zoeken in handleiding: op verzoek wordt het gezochte begrip nu gemarkeerd in de tekst (rood en 
vet)

7 Extra selectiecriterium: de lijst met tekstvelden is uitgebreid.
8 Kleine aanpassingen, o.a. in de database met standaardvelden. Deze update is vooral van belang 

als u werkt met het uitwisselingsbestand voor boekhouder of accountant.
9 Eind vorig jaar is de mogelijkheid ingebouwd om bij afspraken, notities en afbeeldingen te werken 

met opmaak voor de tekst. Er bleek nu een kleine aanpassing in de verslagen nodig om ervoor te 
zorgen dat ook eerder ingevoerde teksten worden weergegeven in het verslag.
De invoer van nieuwe artikelen in het artikelbestand is enigszins aangepast. Tijdens het toevoegen 
wordt gevraagd naar de naam van het artikel, terwijl het programma automatisch de groep, het btw-
tarief en de gekoppelde grootboekrekeningen zal overnemen van het artikel dat op het moment van 
toevoegen geselecteerd is.

10 Op verzoek is het tabblad Recept uitgebreid met een veld voor de leverdatum van een middel. 
Omdat deze kan afwijken van de receptdatum was toevoeging noodzakelijk om de bepaling van de 
status 'bijna op' nauwkeuriger te bepalen.
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- Eveneens op verzoek is de weergave van de volgende afspraak op de factuur aangepast. Er komt 
nu ook de dag bij te staan.

11 Op verzoek is het tabblad Recept uitgebreid met een knop om het middeloverzicht (van één recept) 
naar een etiket te zetten.

12 Bij de eigen gegevens (Basisinstellingen) kan nu ook het land worden opgegeven. Op basis van het 
ingestelde land wordt een en ander correct ingesteld in verband met EU-leveringen.

13 De termen 'Aan: ', 'CC' en 'BCC' in het e-mailvenster zijn vervangen door knoppen met hetzelfde 
opschrift. Een druk op een van deze knoppen heeft tot gevolg dat een venster opent met e-
mailadressen. De gebruiker kan dus op deze manier eenvoudig een e-mailadres opzoeken. Boven 
de lijst met adressen staan knoppen om een bepaalde reeks op te vragen. Voor wat betreft VIG 
Professional is er de keuze-mogelijkheid om adressen te tonen uit de algemene adresklapper, het 
cliënten-, crediteuren of personeelsbestand. Bij VIG Standaard zijn alleen de eerste twee groepen 
mogelijk. Een dubbelklik of selecteren van adres en dan <Enter> of OK voegt het gekozen adres in 
op de gewenste plek.

- Een andere aanpassing is te vinden bij de instellingen voor de agenda. Tot nu toe was het alleen 
mogelijk om aan te geven of een bepaalde dag wel of niet (standaard) beschikbaar is voor 
afspraken. De mogelijkheden zijn nu uitgebreid, en er kan gekozen worden voor Niet, Dag, Ochtend 
of Middag. Bij Niet wordt de dag gemarkeerd als 'bezet', bij Ochtend de middag en bij Middag de 
Ochtend. In de laatste twee situaties is als omslagpunt 12 uur gekozen.

14 Bij het maken van de btw-aangifte als er sprake is van kwartaal- of maandaangifte wordt de melding 
weergegeven dat de KOR (Kleine Ondernemings Regeling) niet berekend kan worden omdat een of 
meerdere aangiftes niet zijn opgeslagen. Deze melding verscheen ook als de vorige aangiftes wel 
waren opgeslagen. Dit onderdeel is aangepast om te zorgen voor een correcte melding en 
werkwijze.

15 In een van de vorige versies is de mogelijkheid ingebouwd om 'velden' in te voegen in de 
standaardbrief. Dit heeft er toe geleid dat de datum van een vorige herinnering niet correct wordt 
weergegeven bij de betalingsherinneringen. In deze versie is dit opgelost. Na ophalen van de 
update is het nodig om naar de standaardbrieven te gaan (cliëntenkaart, menu Algemeen, 
standaardbrief), een betalingsherinnering openen waar [Vorige] in staat (2e herinnering en verder), 
en tenslotte klikken op 'tekstaanpassingen opslaan'. Het programma zal dan automatisch [Vorige] 
wijzigen in [!Vorige]. De vervanging tijdens het afdrukken zal dan goed werken.

16 De procedure voor het wijzigen van afspraken is 'onder de motorkap' iets herschreven omdat er 
incidenteel sprake was van 'vreemd gedrag'.

- In het zoekmenu op de cliëntenkaart is de optie om te zoeken naar een e-mailadres opgenomen.
- Het toevoegen van een middel aan een bestaand recept kan nu ook via een knop op het tabblad 

recepten.
17 Het is nu mogelijk om via Voorraadbeheer > Mutaties invoeren (het verloop van) de voorraadpositie 

van een artikel te traceren (zowel via het scherm als via een verslag)
18 Op het verzoek is het - op de cliëntenkaart - nu mogelijk om in één keer alle groepsleden over te 

zetten naar een andere groep.
Tevens kan nu een lege groep verwijderd worden.
Beide opties zijn te vinden in het menu 'groepen'.

19 Tijdens het afdrukken van brieven, enveloppen, etiketten e.d. kan voor het afdrukken gekozen 
worden of het 1e of 2e adres gebruikt moet worden. Bij de factuur, order en pakbon is dit niet 
mogelijk. Op verzoek zijn nu 2 velden toegevoegd bij het 2e adres op het eerste tabblad van de 
cliëntenkaart. Het zijn 'vinkenkastjes' om aan te geven of het 2e adres het factuuradres en/of 
leveradres is. Wordt 'factuuradres' aangevinkt dan wordt het 2e adres gebruikt bij het afdrukken van 
order of factuur. Wordt 'leveradres' aangevinkt dan wordt het 2e adres gebruikt op de pakbon.

20 Taakplanner. Een eenvoudige 'Te-Doen-Lijst'. Deze nieuwe optie is te openen via menu Algemeen. 
Bij de start van het programma wordt gecontroleerd of er items zijn die 'vandaag' afgewerkt moeten 
worden.

21 Boekjaar of periode afsluiten:
Deze procedure is zodanig gecorrigeerd dat het nu mogelijk is om na het ongedaan maken van een 
definitieve afsluiting, toch weer het boekjaar te kunnen afsluiten. Let op, het ongedaan maken van 
een afsluiting of van de markering 'verwerkt' dient alleen toegepast te worden als de betreffende 
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afsluiting of markering per vergissing heeft plaatsgevonden.
Memoriaal:
In het memoriaal is een knop toegevoegd, en wel 'storno inkoopfactuur'. Wordt door 
omstandigheden een betaling teruggeboekt, en staat deze terugboeking op een ander afschrift, dan 
kan er via deze knop voor gezorgd worden dat de factuur weer 'openstaand' is. Gebruik als 2e 
boekingsregel de rekening 'kruisposten'. Gebruik diezelfde rekening 'kruisposten' als u de 
terugstorting in het bankboek tegenkomt.

22 Extra dossieretiket opgenomen in menu verslagen. Er kan nu gekozen worden tussen een 
dossieretiket met naam/voorletter(s) of naam/roepnaam.

* Versie 9.4.2
A Sinds de april-versie zijn er enkele updates geweest, met name om tegemoet te komen aan de 

wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Btw-aangifte: De bedrijfsnaam wordt nu opgenomen in de kop van het verslag. Tevens kan middels 
een vinkje worden aangegeven dat het verslag meteen moet worden afgedrukt (dus zonder 
weergave op het scherm).

- Cliëntenkaart: Op het tabblad Logboek is een nieuwe optie opgenomen om direct een 
correspondentie-brief te maken op basis van een geselecteerde standaardbrief. Tevens was een 
kleine aanpassing nodig om ervoor te zorgen dat de geboortedatum en enkele andere velden 
worden weergegeven op het verslag van de afspraken.

2 Enkele aanpassingen die op verzoek zijn gemaakt.
- (Factuur)layout: de mogelijkheid om ook bij het 1e veld te kiezen voor Burger Service Nummer of 

Nummer zorgverzekerde.
- Agenda: direct bijwerken van de weergave als de afspraak alleen in de agenda verwijderd wordt (en 

dus niet in de afsprakenlijst bij de cliënt).
- E-mail: de mogelijkheid om meerdere bijlages op te nemen (eventueel afkomstig uit verschillende 

mappen). Op het moment van verzenden wordt gevraagd of alles 'ingepakt' moet worden.
- Overzicht recepten met status 'bijna op'. Het programma maakt eerst een selectie van cliënten 

waarbij de status 'bijna op' vandaag bereikt wordt. Bij de cliënten die in dit overzicht voorkomen 
wordt vervolgens onderzocht of er ook nog middelen zijn die de komende dagen deze status 
bereiken. Alle gevonden middelen worden vervolgens weergegeven in het overzicht.

3 (en 4) De optie om meerdere bijlages te kunnen kiezen, zorgde voor een probleem bij het 
verzenden van bv. een factuur als pdf-bijlage. Dit probleem is nu opgelost, en het verzenden van 
facturen, brieven en andere rapporten als mail met bijlage werkt nu weer.

5 Agenda - standaard weergave maand of jaar. De 1e van de maand (of jaar) werd in dit overzicht 
overgeslagen. Dit is opgelost.

6 Enkele kleine oneffenheden aangepast bij het onderdeel 'vragenlijsten' van de cliëntenkaart.
Een optie ingebouwd bij het bewerkingsonderdeel van afbeeldingen om een standaardlocatie te 
kunnen opgeven voor 'openen' en 'opslaan als....'.

B Naast de voorgaande aanpassingen is nog het volgende ingebouwd in de augustusversie:
- Het BSN nummer wordt opgenomen op het dossier-etiket (samen met geboortedatum)
- Extra vinkenkastje onder het veld BSN om aan te geven dat het Burger Service Nummer of de 

identiteit geverifieerd is.
- Bij het behandelplan kunnen nu ook producten uit de prijslijst van VIG opgenomen worden. Hiervoor 

is een extra optie aanwezig in het menu 'Behandelplan'.
- Bij recept via kladblok (eigen sjabloon) of 'ingebouwd verslag' kan nu ook het verkoopbedrag 

worden opgenomen. Dit is instelbaar via Cliëntenkaart, menu Algemeen, Veldnamen en Opties. 
Indien deze optie wordt ingesteld, zal in het eigen sjabloon een regel worden toegevoegd met de 
totale verkoopwaarde van de voorgeschreven producten. Bij het ingebouwd verslag wordt bij elk 
product het verkoopbedrag vermeld, en aan het eind het totaalbedrag.

* Versie 9.4.1
A Sinds de augustusl-versie zijn er enkele updates geweest, met name om tegemoet te komen aan de 

wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Kleine aanpassing op een tweetal plaatsen omdat een van de vernieuwde componenten door een 
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interne aanpassing anders werkte dan voorheen. Het ging hierbij om de Taakplanner, als in de tabel 
een andere medewerker werd geselecteerd, en in de KM registratie, als in de tabel een andere auto 
werd geselecteerd.

2 Op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om de 'vaste elementen' van de factuur te voorzien van 
andere omschrijvingen. In de toekomst kan deze optie uitgebreid worden voor de overige rapporten 
en verslagen in het programma. Via menu Algemeen, Basisinstellingen, tabblad Standaard 1 kunt u 
aangeven dat u gebruik wilt maken van alternatieve omschrijvingen. Vervolgens wordt de knop 
actief om deze omschrijvingen in te stellen.
Let op, het gaat hier alleen om alternatieve omschrijvingen voor de gebruikte teksten, de inhoud van 
het rapport zelf wijzigt NIET.

3 Bijlage bij verzending per mail vanuit kladblok of rapport.
Het is nu mogelijk om zelf een naam op te geven in plaats van de standaardnaam bijlage.

4 Een eerste poging om bankafschriften op te nemen in de database. Op dit moment worden 
ondersteund: de komma gescheiden bestanden van ING en Rabobank.

5 Bij het maken van facturen en orders was het niet mogelijk om - in het regelgedeelte - een aantal op 
te geven tussen 0 en 1. Dit is gecorrigeerd.

6 Aanpassing procedure voor het maken van zipbestanden. Standaard wordt nu een zipbestand met 
dezelfde naam automatisch gewist alvorens een nieuw zipbestand wordt gemaakt. Tevens wordt de 
extensie zip toegevoegd als deze niet aanwezig is.

B Naast de voorgaande aanpassingen is nog het volgende ingebouwd in de decemberversie:
- Op meerdere plaatsen is er sprake van kleine aanpassingen als gevolg van het werken aan de 

structuur van de nieuwe (uitklapbare) lijsten.
- Het is nu mogelijk om bepaalde elementen op de factuur uit te schakelen (te verbergen). Hiermee 

kunt u dus toch enige invloed uitoefenen op de layout van een factuur. Het betreft de kolommen 
Artikelnummer, Aantal en prijs per eenheid, en de kolom 'eenheid'. De kolom aantal is alleen te 
verbergen als het aantal 1 gebruikt wordt op alle regels van de factuur.
Verbergen van een of meerdere kolommen betekent dat de breedte van de overige kolommen 
automatisch wordt aangepast. U kunt een en ander instellen via Basisinstellingen, (factuur)layout - 
instellingen ivm layout en logo (tabblad factuur).

- Via dezelfde weg kunt u ook aangeven dat op de zakelijke factuur een referentie vermeld moet 
worden.

- De weergave van een logo in de voet van de layout kon problemen geven (automatisch 
verschuiving naar beneden). Dit is opgelost.

- Het is nu ook voor gebruikers van de standaardversie mogelijk om betalingsherinneringen te maken. 
Tevens is het nu mogelijk om automatisch voor alle facturen in het overzicht via één druk op de 
knop een herinnering aan te maken.

- Het overzicht facturen is uitgebreid met een knop om in één keer meerdere facturen uit een 
bepaalde periode af te drukken. De geselecteerde factuur is bepalend voor het soort facturen dat 
wordt afgedrukt (niet-zakelijk of zakelijk).

Handleiding (versie 9.4 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2009)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen met 

behulp van VigExtra.
2. De update van de VSM prijslijst wordt meteen na ontvangst van een nieuwe prijslijst van VSM 

klaargezet.
3. Elke maand (rond de eerste) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
4 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates). U hoeft deze updates 

natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd uit is eer u helemaal 
bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van onderstaande 
wijzigingen.
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Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
Centrum apotheek Boogaerdt, EuroNutrition, Similia.

Verwijderde productlijnen:
In verband met sanering van een aantal Biover producten bij Timm Health Care, zijn alle producten 
van Biover direct ondergebracht bij Biover, en zijn bij Timm Health Care een aantal verwijzende 
subcategorieën opgenomen.

Naamswijziging:
Distributie Care is gewijzigd in Vemedia, Vital Direct is gewijzigd in Venamed

 Nieuwe firma's:
Biover, Cor Supplements, De NatuurApotheek (de Dynafyt lijn is hier ondergebracht vanwege het 
verdwijnen van de firma Similia), Emonta BV, Jade Ayurvedic Healthcenter.

Geheel nieuw vademecum:
Au Naturel, Ayurveda Biologics, Bonusan, Madal Bal, New Care Supplements, Solgar, TS Products, 
Vital Cell Life.

Nieuwe productlijnen:
Wegens het verdwijnen van de firma Similia zijn Similia en Country Life toegevoegd aan Timm 
Health Care.

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, Aloysiuskruiden, AOV, Arkopharma, Biohorma, Bional, Bloem, Cell Care, Chi International, 
Cosmic & Flower Remedies, De Cruydhof, Energetica Natura Benelux, Handelshuis P.I. Mulder, 
Heckman Health & Nutrition, Liberty Healthcare, Madal Bal, Metagenics, Nutramin, Nutriphyt, 
Nutrivital, Orthica, The Ortho Company, PK Benelux, Proviform, Rivierennutrient, Salus / OCE Bio, 
SanoPharm Nederland, Springfield Nutraceuticals, Timm Health Care, Trophax, Venamed, Vital Cell 
Life, Vitals Voedingssupplementen, VSM.

Prijslijsten:
Alfytal, Aloysiuskruiden, AOV, Arkopharma, Ayurveda Biologics, Bloem, Bonusan, Cell Care, Chi 
International, Cor Supplements, Cosmic & Flower Remedies, De Cruydhof, DNH Research, Emonta 
BV, Energetica Natura Benelux, Handelshuis P.I. Mulder, Heckman Health & Nutrition, Heel biolog. 
geneesmiddelen, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy & Co, Jade Ayurvedic Healthcenter, Liberty 
Healthcare, Madal Bal, Medical Art, Metagenics, New Care Supplements, Nutramin, Nutriphyt, 
Nutrivital, Orthica, The Ortho Company, PK Benelux, Proviform, Rivierennutrient, Salus / OCE Bio, 
Sjankara, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Timm Health Care, Trophax, TS Products, Unipharma, 
Venamed, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, Vitortho, Volatile, VSM, Zonnegoud.

Registratie:
De registraties tot en met 23 november 2009 zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in 
de geneesmiddelen informatiebank die dag was van 8 oktober 2009). Tevens zijn de middelen 
welke inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

VIGAdmin - Wensen

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws
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1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

2. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

3. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2009: Apeldoorn, 7 en 8 november. stand 402

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen. Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) 
en VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis4.mdb (voor december 2009 _EasyAdminBasis4.mdb) naar de datamap 
(standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2010

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt deze tekst automatisch in beeld. Wilt u de 
tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2010

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 9.5 revisie 1, 2 en 3)
De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

De kolombreedte voor de selectie van firma's of soorten middelen is iets aangepast zodat de tabel 
compleet zichtbaar is en niet gaat verspringen als u iets wilt wijzigen in de volgorde.
Het menu Help is uitgebreid met twee nieuwe opties die voorheen alleen voorkwamen in VIGExtra. 
Hierdoor is het mogelijk om een tussentijdse vademecum-update direct vanuit VIG op te halen en te 
installeren.

2. VIGPrys
Het menu Help is uitgebreid met vijf nieuwe opties die voorheen alleen voorkwamen in VIGExtra. 
Hierdoor is het mogelijk om een tussentijdse prijslijst-updates direct vanuit VIGPrys op te halen en 
te installeren.
De prijslijsten zelf zijn uitgebreid met een nieuw veld voor het notificatienummer, dat in België 
verplicht is voor voedingssupplementen.

3. VIGExtra
[Geen aanpassingen]

4. VIGEigen
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[Geen aanpassingen]
5. VIGAdmin
* VigAdmin bij VIG Versie 9.5.1
A Sinds de december-versie zijn er enkele updates geweest, met name om tegemoet te komen aan 

de wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Nog enkele aanpassingen in verband met het voorraadbeheer. Voorts is nu eenheid, prijs per 
eenheid en btw-tarief opgenomen op het voorraadverslag.
NIEUW: extra contactpersonen opnemen die gekoppeld zijn aan een klant of crediteur. Bij de 
contactpersonen kunnen weer koppelingen naar 'interne' bestanden, 'externe' bestanden, brieven, 
notities en afspraken (alleen voor contactpersonen vanuit de klantenkaart) opgenomen worden.

2 Wegens het wegvallen van Centrum Apotheek Boogaerdt waren er enkele aanpassingen nodig voor 
het gebruik van de receptformulieren en de verzending per mail. Juist bij het laatste - verzending per 
mail - waren we iets vergeten waardoor een verkeerd e-mailadres gebruikt werd (bv natuurapotheek 
Dynamis ipv Varuvo). Dit porlbeem is met deze update opgelost.

4 Nog enkele kleine aanpassingen, onder andere op basis van de reacties tijdens de workshop.
Het woord INVULLEN in de onderwerpregel bij e-mail met een brief of factuur als bijlage is gewijzigd 
in 'document in bijlage'.
De grijze balk onder de tijdsloten in de agenda bevat nu niet alleen de naam, maar ook de 
opmerking die bij de betreffende afspraak is ingevuld.
Er is een menu toegevoegd in het agenda-venster met een optie om een bevestiging van de 
afspraak te versturen via e-mail.
Op de cliëntenkaart komt een veld 'eerstvolgende afspraak' voor. Dit wordt automatisch ingevuld op 
basis van de afspraak die via de agenda wordt gemaakt. Werd dit echter door de gebruiker 
gewijzigd en kiest deze vervolgens een menu, dan bleef het programma in een lus hangen. Dit is 
opgelost.

5 Er kan nu gewerkt worden met een standaardtekst voor de afspraakbevestiging via e-mail. De 
eerste keer maakt het programma zo'n tekst. Vervolgens kan deze aangepast worden via 
Cliëntenkaart > menu Algemeen > Standaardbrief. De brieftitel is Afspraakbevestiging e-mail.
Bij het inlezen van de bankafschriften is de KBC bank België toegevoegd.
De standaarddatum bij boekingen wordt automatisch op 31 december van het boekjaar ingesteld als 
het boekjaar niet het actuele jaar is.

6 Het onderdeel 'Open als correspondentiebrief' op het tabblad logboek veroorzaakte een fout. Dit is 
opgelost.
In het zeldzame geval dat een factuur werd aangemaakt voor iemand waarvan geen naam was 
ingevuld, was de factuur vanuit het overzicht niet meer actief te maken. Ook dit wordt nu 
ondervangen.

7 Twee velden toegevoegd aan het tabblad Dienstverband op de personeelskaart. Deze velden 
kunnen gebruikt worden om een toeslag op te nemen (een voor een percentage, het andere voor 
een bedrag).
Bij onderdeel betalingsherinneringen wordt een bevestiging gevraagd als gekozen wordt voor 
automatisch aanmaken van herinneringen voor alle facturen in het overzicht.
VIG Administratie kan nu ook gebruikt worden indien er sprake is van groothandel of tussenhandel 
(kies bij Basisinstellingen tabblad Standaard 2 voor de eerste rekenregel waarbij inkoopsprijs en 
verkoopsprijs los van elkaar ingevuld kunnen worden; vervolgens wordt op tabblad 'eigen gegevens' 
de optie zichtbaar om aan te geven dat de administratie betrekking heeft op een groothandel of 
tussenhandel).

8 Mede naar aanleiding van de workshop is het programma nog op een aantal punten aangepast.
Cliëntenkaart: Opent nu standaard met alle actuele cliënten.
- E-mail naar groep >> Hier kan nu ook gewerkt worden met de gepersonaliseerde e-mail. Na keuze 
van de betreffende knop wordt gevraagd welke standaardbrief gebruikt moet worden voor de mail. 
Vervolgens wordt voor elk geselecteerd lid van de groep een persoonlijke mail opgebouwd en 
verzonden.
Agenda: Bij de standaardinstellingen voor de tijdsloten zijn de beschikbare dagdelen uitgebreid met 
O+M (Ochtend plus Middag), O+A (Ochtend plus Avond) en M+A (Middag plus Avond). De 

Pagina 109 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

schakelmomenten voor Middag en Avond zijn resp. 12 en 18 uur.
- Nieuw is de optie om vanuit de agenda facturen aan te maken. Dit kan voor één client op basis 
van de geselecteerde afspraak, voor een dag, week of voor een willekeurige periode. Wilt u deze 
nieuwe optie gaan gebruiken, maar maakt u toch soms facturen voor afspraken vanuit de 
cliëntenkaart, kies daar dan voor de optie '(verzamel)nota afspraken' in het menu factuur. Hierbij 
wordt namelijk een vinkje gezet in het hokje 'gefactureerd' op het tabblad 'afspraken'. Wordt later 
een bepaalde periode gefactureerd vanuit de agenda, dan zal een reeds gefactureerde afspraak niet 
opnieuw gefactureerd worden. Het plaatsen van het vinkje kan trouwens op drie manieren: door de 
keuze (verzamel)nota afspraken, door factureren vanuit de agenda of door het 'handmatig' 
aanvinken van het hokje.
Foutopvang: Door een bepaalde handelwijze kan er op een bepaald moment een 'runtime-error' 
ontstaan. Wordt dit aan ons gemeld, dan proberen we dit te ondervangen. In bijgaande update is dit 
voor gemelde fouten gebeurd.

9 Als vervolg op de aanpassingen van 5.0.8 is nu ook het venster overzicht facturen aangepast. Er 
zijn diverse selectie-mogelijkheden opgenomen. Iindien het 'overzicht facturen wordt gekozen vanuit 
het hoofdmenu, worden nu standaard de facturen van het actieve boekjaar getoond. Tevens kan nu 
niet alleen op factuurnummer worden gezocht, maar ook op debiteurennummer (cliëntnummer). De 
optie facturen mailmerge werkt nu op alle facturen die op dat moment voorkomen in het overzicht. 
Ook het verslag werkt met de facturen uit het overzicht, terwijl nu niet alleen het btw-bedrag per 
regel is opgenomen, maar ook het totaalbedrag aan btw (er wordt wel geen splitsing gemaakt 
tussen hoog- en laag tarief).

0 Puntjes op de i in het onderdeel overzicht facturen.
Aanpassingen met betrekking tot de electronische btw- en icl-aangifte (nu icp-aangifte) vanwege 
wijzigingen in de specificaties van de belastingdienst.

* VigAdmin bij VIG Versie 9.5.2
A Sinds de april-versie zijn er enkele updates geweest, met name om tegemoet te komen aan de 

wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Overzicht facturen: in dit onderdeel zijn in de vorige versie diverse selectie mogelijkheden 
ingebouwd. Bevat een selectie geen facturen, dan valt het programma terug op de oude selectie, of 
op het overzicht van alle facturen. Dit is natuurlijk niet wenselijk als het overzicht wordt aangeroepen 
vanuit de cliëntenkaart. In deze versie is dit gedrag gecorrigeerd.

2 Standaard brief - mailmerge: tijdens het samenvoegen van de brieven ging er iets mis met de 
voetregel. Dit is gecorrigeerd (1e pagina van een brief bevat kop, adres en voet, 2e pagina e.v. 
bevat een aangepaste kop; dit is van toepassing op elke brief binnen het 'samenvoegbestand')

3 Transacties - bij het wijzigen van een transactieregel met een andere grootboekrekening dan 
debiteuren of crediteuren kan bij gebruik van afboeken in- of verkoopfactuur een bedrag blijven 
staan in de btw-kolom. In deze versie wordt ervoor gezorgd dat het btw-bedrag na gebruik van deze 
knoppen altijd 0 is.
Overzicht facturen / betalingen: de knop lijst bleek niet te werken bij het overzicht vanuit één 
crediteur. Dit is aangepast.

4 Personeelskaart - urenregistratie: op verzoek is nu ingebouwd dat het programma de verstreken tijd 
tussen begindatum, -tijd en einddatum, -tijd uittelt en invult in de kolommen dagen en uren.

5 Nieuw rekeningtype voor grootboekrekeningen - bij therapeuten kan er sprake zijn van een 
vrijstelling van btw voor de consulten, bijvoorbeeld vanwege een BIG registratie. Vrijgesteld van btw 
voor diensten of goederen is iets anders dan diensten of goederen die belast zijn met het nul btw-
tarief. Is er sprake van een onderneming die deels btw-plichtig is en deels onder de vrijstelling valt, 
dan moet ervoor gezorgd worden dat de omzet die onder de vrijstelling valt buiten de btw-aangifte 
blijft. Juist voor deze situatie is het nieuwe rekeningtype nodig.
a) maak via menu Algemeen, basisinstellingen, grootboek een omzetrekening aan en zet het 
rekeningtype op 'omzetrek. - vrijgesteld van btw'.
b) maak in het artikelbestand een artikel aan met btw Geen en als omzetrekening de zojuist 
aangemaakte. De omzet die op deze rekening terechtkomt tijdens het factureren zal vervolgens 
buiten de btw-aangifte blijven.
Extra: is er op een factuur sprake van alleen maar diensten (of producten) die onder de vrijstelling 
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vallen, dan vervalt automatisch de kolom btw en het btw-staatje.
6 Cliëntenkaart, menu recept - de optie recept via e-mail is gesplitst in twee opties, recept via e-mail 

naar apotheek en recept via e-mail naar cliënt. Bij de keuze apotheek krijgt u steeds de 
mogelijkheid om het e-mailadres aan te passen.

7 Facturenoverzicht - bij de selectie 'dit boekjaar', 'bereik factuurnummers' en 'periode' wordt nu 
gevraagd of alle facturen getoond moeten worden (nee = alleen openstaande facturen).
Inlezen bankafschriften - ABN-AMRO is toegevoegd aan de lijst, met als formaat het TXT bestand 
(tab gescheiden). Kies dus tijdens het internetbankieren voor downloaden mutaties en dan als 
formaat TXT.
Nieuwe transactie of transactie wijzigen - indien het transactievenster reeds geopend is komt de 
melding dat de actieve transactie eerst afgewerkt dient te worden.
Clieop - het is nu mogelijk om vanuit dit venster meteen de facturen af te boeken die voorkomen in 
het incassobestand. Maak van tevoren echter eerst de clieop aan en controleer of alle posten ook 
verwerkt worden door de bank.

8 Personeel - Er is een item toegevoegd aan het menu Verslagen om een overzicht te krijgen van alle 
basisgegevens (één personeelslid of alle personeelsleden).

9 Nieuwe factuur - de bepaling van het nieuw nummer is enigszins aangepast. Deze update is alleen 
nodig als u in een later boekjaar nummers gebruikt die getalmatig kleiner zijn dan nummers in een 
ander boekjaar. Bijvoorbeeld als u 2009 begint met 20090001 en 2010 met 2010001 ipv 20100001.

10 In verband met de aanpassing in versie 5.2.9 bleek het ook nodig om bij het verwijderen van een 
factuur rekening te houden met het boekjaar.

11 Bankafschrift - het is nu mogelijk een ingelezen bankafschrift te verwijderen. Is het bankafschrift 
doorgeboekt naar het bankboek, dan blijft de transactie natuurlijk behouden.
Beginbalans - bij het wisselen tussen boekjaren blijft de datum van de beginbalans nu gehandhaafd.
Correcties periode 0 - nieuwe optie in menu boekhouding. Sommige boekhouders gebruiken periode 
0 om correcties in te voeren met betrekking tot de beginbalans. Anderen gebruiken periode 13 in het 
oude boekjaar hiervoor. Voortaan zijn dus beide opties mogelijk.
Doorboeken van ontvangen producten naar voorraadbeheer - indien tijdens het bestellen vergeten 
is om een product - dat nog niet voorkomt in het eigen artikelbestand - toe te voegen, kan dat nu 
alsnog tijdens het toevoegen ervan aan de voorraad. Het heeft echter de voorkeur om een product 
toe te voegen tijdens de bestelfase.
Facturen, brieven e.d. - als er geen kixcode en land gebruikt wordt in het adres, dan past de lege 
ruimte tussen adres en factuur of brief zich automatisch aan.

12 Facturen - de vraag 'Wordt deze factuur per kas betaald' wordt nu standaard niet meer gesteld. Wilt 
u deze vraag wel zien, ga dan naar menu Algemeen > Basisinstellingen > Standaard1 en vink het 
betreffend vakje aan.
Artikelbestand / facturering - soms kan het wenselijk zijn om bij de prijs per eenheid met meer dan 2 
cijfers achter de komma te werken. Dit is nu mogelijk. Via menu Algemeen > Basisinstellingen > 
tabblad Standaard2 kan opgegeven worden of met 2, 3 of 4 cijfers achter de komma gewerkt moet 
worden. De 'eindbedragen' worden altijd afgerond op 2 cijfers. Of de prijs per eenheid ook met meer 
cijfers op de factuur getoond moet worden, is per factuurlayout in te stellen (instellingen ivm logo en 
opmaak, en dan tabblad factuur).
Facturen, brieven e.d. - de aanpassing in versie 5.2.11 diende nog iets verfijnd te worden, want er 
ontstonden problemen als er een 'lange' tekst gebruikt werd in de ruimte naast het adres ('vervolg 
kop in adresgebied').

14 Factuurlayout - instellingen ivm logo en opmaak. Het tabblad Factuur is gesplitst in Factuur 1 en 2. 
Op verzoek is op tabblad Factuur 1 een nieuwe instelling opgenomen: 'op de zakelijke factuur en 
orders de adviesprijs vermelden'. Deze instelling kan o.a. van pas komen bij het doorleveren van 
producten aan collega's.
EU zendingen - leveringen aan ondernemers in andere landen binnen de EU. De procedure bij het 
wel/niet eu-zending is verfijnd omdat de oude procedure soms kon zorgen voor een foutieve 
boeking op de grootboekrekeningen na het weghalen van het vinkje eu-zending.
Op verzoek is de 'pakbon' optie nu altijd actief in het venster facturen en facturenoverzicht.

15 Op verzoek is de optie pakbon nu ook beschikbaar in het onderdeel orders/bestellingen van 
cliënten. Deze pakbon wordt gemaakt op basis van bestelde en geleverde of nageleverde artikelen.
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16 Kilometerregistratie - het is nu mogelijk om auto's te verwijderen en om het kenteken te wijzigen.
Facturen afdrukken - het werken met vervolgbladen werkte niet 100%. Dit is opgelost.

17 Vanwege de vraag of er buiten agenda en personeelskaart nog een optie is om uren te registreren, 
hebben we de urenregistratie die we al langer intern gebruikten, nu ook geactiveerd in onze andere 
administratieve programma's. De optie is beschikbaar in het menu Boekhouding en in het menu 
Facturen vanuit de cliëntenkaart. Let op, deze optie is alleen actief in VIG Professional.

18 Personeelskaart - de tabel met de urenregistratie wordt nu standaard gesorteerd op datum/tijd. 
Tevens kan de sortering nu gewijzigd worden door te klikken op een kolomkopje.
Brieven, facturen e.d. - in het adres worden erg lange namen niet volledig getoond. Dit is nu 
aangepast. Indien een naam niet past in de daartoe aangewezen ruimte, begint de naam een regel 
hoger en komt de rest op de positie te staan waar voorheen de complete (afgebroken) naam stond. 
Factuurlayout - Instellingen ivm logo en opmaak - op het 1e tabblad kan nu ook de lettergrootte voor 
de kopjes en veldinhoud opgegeven worden (met name voor facturen, orders, pakbonnen e.d.). 
Standaard wordt gewerkt met Times New Roman 10 punts. Nu blijkt dat bijvoorbeeld het Arial 
lettertype verhoudingsgewijs groter is en daardoor kan er tekst wegvallen in de kopjes. Andere 
lettertypes kunnen juist kleiner zijn. In deze situaties kan er nu dus voor gekozen worden om de 
grootte van de kopjes e.d. aan te passen (bijvoorbeeld bij Arial: 9 punts voor de kopjes en de inhoud 
van velden kan op 10 blijven staan).

19 Lettertype adres in facturen, brieven e.d. - door de aanpassingen in 5.2.18 werd het adres in het 
standaard lettertype Times New Roman gezet. Dit is in deze versie gecorrigeerd, zodat ook het 
adres in het correcte lettertype verschijnt.

A Naast bovenstaande wijzigingen zijn nog de volgende aanpassingen doorgevoerd.
- Het venster met de prijslijsten uit VIG (gebruikt in het onderdeel recepten) is uitgebreid met twee 

velden, de CNK-code en het Notificatienummer.
- Het venster met externe bestanden (op te roepen via cliëntenkaart, crediteuren, etc.) kon ervoor 

zorgen dat het programma niet (goed) sloot. Vermoedelijke oorzaak was het feit dat dit venster 
achter andere vensters kon komen te liggen. Nu moet het eerst gesloten worden alvorens u naar 
andere onderdelen van het programma kunt.

- Speciale zoekactie(s) in menu Zoeken van de cliëntenkaart. Hier kunt u bijvoorbeeld zoeken naar 
een cliënt als alleen een factuurnummer bekend is.

* VigAdmin bij VIG Versie 9.5.3
A Sinds de augustus-versie zijn er enkele updates geweest, met name om tegemoet te komen aan de 

wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Cliëntenkaart - tabblad Afbeeldingen: het was nog niemand opgevallen, maar als eenmaal een 
voorbeeld afbeelding was geladen op het tabblad, dan bleef deze afbeelding staan. De ruimte werd 
dus niet leeggemaakt tijdens het bladeren. Dit is opgelost.
Verzonden e-mails: het is nu mogelijk om de e-mailadressen en het onderwerp aan te passen 
alvorens de e-mail opnieuw te verzenden.
Kostenplaats, kostendrager en projectcode: vanaf de allereerste versie van de 
administratieprogramma's is er rekening gehouden met de mogelijkheid dat gebruikers willen 
werken met deze specificaties. Na verzending van de augustusversie is er gekozen voor het 
activeren van deze mogelijkheden. Via Basisinstellingen administratie, tabblad Grootboek kunnen de 
kostenplaatsen, kostendragers en projectcodes aangemaakt worden. Tevens kunnen deze 'vast' 
gekoppeld worden aan specifieke grootboekrekeningen. In het artikelbestand kunnen ze gekoppeld 
worden aan een artikel (en daardoor komen ze dan automatisch via order en/of factuur terecht in de 
boekhouding). Tijdens het invoeren van boekingen kunnen ze gekoppeld worden aan een 
boekingsregel. Via de optie Diverse verslagen in menu Boekhouding, kunnen overzichten 
opgeroepen worden voor de aangemaakte kostenplaatsen, kostendragers of projectcodes. Tevens 
kan hier een mutatiekaartenverslag of transactieverslag gekozen worden waarop deze elementen 
worden weergegeven.
Mutatiekaarten: twee nieuwe knoppen: 'Bijbehorende transactie tonen' en - bij de omzetrekeningen - 
'Bijbehorende factuur tonen'. Via deze knoppen kunt u dus achterhalen van welke transactie de 
regel afkomstig is, of van welke factuur (als het om een omzetrekening gaat en de factuur via het 
programma gemaakt is).
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Transactie: nieuwe knop 'Eerder gebruikte omschrijvingen'. Na een druk op de knop verschijnt een 
overzicht met alle omschrijvingen die ooit gebruikt zijn bij het invoeren van boekingsregels. Er zijn 
diverse mogelijkheden om de overzichtslijst te beperken. Deze optie is een hulpmiddel voor die 
gebruikers die voor terugkerende boekingen dezelfde omschrijvingen willen gebruiken.

2 Transactie invoeren: het oproepen van 'eerder gebruikte omschrijvingen' ging mis als er in het te 
zoeken begrip een ' voorkwam. Dit is opgelost.
Cliëntenkaart: recept-etiket voor middel. Het aantal kopieën wordt nu automatisch ingevuld op basis 
van het aantal op het tabblad recepten.
Bestellingen van cliënten: Bij de keuze van een artikel wordt nu niet alleen omschrijving en prijs 
weergegeven, maar ook de voorraad. In tegenstelling tot het normale voorraadvenster, wordt hier 
wel rekening gehouden met reeds ingevoerde, maar nog niet gefactureerde, bestellingen.
Voorraadbeheer: nieuw verslag ivm het doen van bestellingen. Overzicht van alle artikelen waarvan 
de voorraad gelijk is aan de minimumvoorraad of kleiner. Tevens wordt op dit verslag het aantal 
getoond van ingevoerde, maar nog niet gefactureerde bestellingen (van cliënten). 
Webshop: nieuw menu. Het programma kan nu op basis van een xml-bestand gegevens inlezen 
van bestellers en bestellingen. Na het inlezen is er de mogelijkheid om gegevens te controleren en 
op te nemen in de administratie. Aan het eind van de procedure wordt het bestellingenoverzicht 
getoond om dit verder af te werken. Gegevens omtrent het xml-bestand zullen vanaf december zijn 
opgenomen in de helpfunctie. Heeft u eerder behoefte aan deze informatie, neem dan contact met 
ons op.

3 Transacties (nieuw of wijzigen): het kan voorkomen dat tijdens het boeken door een computerfout, 
netwerkfout of runtime-error het programma afsluit. Bij eenvoudige boekingen is het natuurlijk geen 
probleem om opnieuw te beginnen, maar bijvoorbeeld tijdens het verwerken van een omvangrijk 
bankafschrift, kan dit toch behoorlijk frustrerend zijn. Er is nu een 'noodoplossing' gevonden voor dit 
probleem. Alle gegevens van het boekingsvenster worden in een tijdelijke tabel bewaard, en als het 
programma stopt, dan kunt u gewoon weer kiezen voor het maken of wijzigen van een boeking. Het 
programma test vervolgens of er een 'niet opgeslagen' boeking is. Wordt er een gevonden, dan 
krijgt u de keuze om deze boeking alsnog af te werken en op te slaan. Deze methodiek is alleen 
voor die situaties waar het programma stopt tijdens het werken aan een boeking. Wordt gekozen 
voor boeking opslaan of afbreken, dan worden de tijdelijke tabellen meteen gewist.
Opmerking:
Deze methode is ook beschikbaar in EasyAccount, en dat betekent dat er een nieuw 
uitwisselingsbestand voor de boekhouder nodig is als deze werkt met de nieuwste versie van 
EasyAccount. De nieuwe versie geeft de boekhouder tevens meer mogelijkheden en inzicht in de 
administratie. Gebruikt u boekhouder EasyAccount en stuurt u hem / haar een uitwisselingsbestand 
gemaakt met deze versie, geef dan door dat ze of een update van het programma ophalen of het 
nieuwe setupbestand.

4 Bankafschriften: de Triodos Bank is toegevoegd (bestandsformaat CSV)
5 Recepten: automatische selectie van het laatste middel na toevoeging van een middel, werkte niet 

goed. Dit is opgelost.
Agenda: nieuw verslag: dagoverzicht op basis van tijdsloten.
Kilometerregistratie: Als aantal kilometers wordt ingevuld en niet de eindstand, dan zal het 
programma de eindstand berekenen en invullen (standaard wordt het aantal berekend op basis van 
begin- en eindstand).

6 Importeren: vanwege aanpassingen in de database kan er een runtime fout ontstaan tijdens het 
importeren van artikelgegevens en dergelijke. Dit probleem is opgelost.
Etiket: er is extra controle ingebouwd tijdens het invoeren van de maten.
Etiket afspraak: Het is mogelijk om te werken met een eigen opmaak voor dit etiket. Maak met 
behulp van de kladblok een bestand aan met de naam Afspraak en plaats dit in de datamap. 
Gebruik [!Naam] en [!Afspraak] op de plaats waar de naam en de datum/tijd van de afspraak moet 
komen.

7 Artikelbestand: op verzoek is een veld opgenomen voor de SVE (Standaard Verpakkings Eenheid), 
oftewel het aantal dat minimaal besteld moet worden van een artikel. Wordt hier een waarde groter 
dan 1 ingevuld, dan wordt bij het maken van facturen en orders de opgenomen waarde ingevuld in 
het veld aantal zodra een artikel geselecteerd wordt. Natuurlijk kunt u het aantal daarna gewoon als 
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vanouds aanpassen.
Factuurlayout: op de niet-zakelijke factuur is een 3e eigen veld toegevoegd. Er zijn namelijk 
beroepsverenigingen die willen dat geboortedatum, nummer zorgverzekering én BSN opgenomen 
wordt op de factuur. Evenals voor de reeds bestaande eigen velden, kunt u een en ander instellen 
via menu Algemeen, Basisinstellingen administratie, tabblad (Factuur)layout, knop 'Instellingen ivm 
logo en opmaak'; de drie in te stellen velden zijn te vinden op tabblad Factuur 1. Als de kopjes niet 
helemaal in het vakje passen, pas dan de tekst aan of wijzig de lettergrootte op het 1e tabblad.

8 Bankafschriften naar boekhouding: controle ingebouwd om te kijken of de datum van het afschrift in 
een verwerkte periode ligt of onderdeel uitmaakt van een uitwisselingsbestand. In het eerste geval 
krijgt u de kans een nieuwe datum in te voeren, terwijl in het tweede geval de verwerking wordt 
afgebroken.
Hoofdmenu: door interne aanpassingen werkte het onderdeel 'Cliëntenkaart kort' niet meer. Dit is 
verholpen.
Pakbon (vanuit factuur of order): op verzoek is in de kop het veld telefoonnummer toegevoegd. Is bij 
de cliënt het 'Telefoonnummer Werk' ingevuld, dan wordt dat telefoonnummer gebruikt, anders het 
nummer dat staat bij 'Telefoon mobiel'.

9 Factuur/Order: het programma maakt automatisch vervolgbladen als niet alles op één pagina past. 
Passen de artikelregels net allemaal op pagina 1, dan is er een 2e blad met alleen het btwblokje en 
het totaal. Dit is nu zodanig aangepast dat in elk geval ook de factuurkop op het 2e blad komt.
Artikelbestand: Bij het snel invoeren van meerdere artikelen in één keer, kan het voorkomen dat u 
vergeet om een artikel goed af te werken (enter te drukken in het laatste veld waarmee u bezig 
bent). Omdat het programma dan in de bewerkingsmodus blijft hangen, krijgt u een foutmelding en 
sluit het programma. We hebben dit zo opgelost dat het programma nu zorgt voor de afsluiting van 
de bewerkingsmodus.
Order (Cliënten): op verzoek is de mogelijkheid opgenomen om artikelen te kiezen uit de VIG 
prijslijsten. Evenals bij de factuur worden deze prijslijsten geopend middels artikelnummer -1.

10 De interne aanpassingen bleken nog 2 tikfoutjes te bevatten. Hierdoor werkte de link naar het 
updatenieuws niet meer, en werd niet meer gevraagd of een recept doorgeboekt moest worden naar 
de factuur. Beide puntjes zijn in deze versie opgelost.

11 Recept: lange middelnamen en opmerkingen die als een lange zin getypt werden, werden in het 
ingebouwde verslag afgebroken. Dit is opgelost.

12 Webshop: inlezen bestellingen. Is nu gecontroleerd en getest. Er was nog een bugje gevonden.
Agenda: mogelijkheid voor herinnering via SMS als hiervoor een abonnement is afgesloten bij een 
dienst die zorgt voor de daadwerkelijke verzending van het SMS bericht. Op dit moment is de dienst 
van webbeat opgenomen. (dit onderdeel zit momenteel in de testfase)

B Naast bovenstaande wijzigingen zijn nog de volgende aanpassingen doorgevoerd.
- Standaard brief: een knop om een afdrukvoorbeeld te zien van de brief.
- Agenda: als er meerdere afspraken staan in 1 tijdslot dan wordt bij 'dubbelklik' (cliëntenkaart) of bij 

wijzigen / verwijderen een venster getoond om de juiste afspraak / cliënt te selecteren.
Op het 1e tabblad is een kolom toegevoegd waar u kunt zien dat een SMS herinnering verstuurd is.

- Overzicht facturen: bij het afdrukken van een factuur die via de bank betaald is, is er nu de 
mogelijkheid om op de factuur de vermelding af te drukken dat de factuur op ..... (datum) betaald is.

Handleiding (versie 9.5 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2010)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen met 

behulp van VigExtra.
2. De update van de VSM prijslijst wordt meteen na ontvangst van een nieuwe prijslijst van VSM 

klaargezet.
3. Elke maand (rond de eerste) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
4 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates). U hoeft deze updates 

natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd uit is eer u helemaal 
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bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van onderstaande 
wijzigingen.

Adreswijziging:
Instituut voor Functionele Geneeskunde, Medical Art, Viridian Benelux.
Jacob Hooy (e-mailadres).

Verwijderde firma's:
AAG Divine Solutions (deze producten staan allemaal onder VitaKruid).
Centrum apotheek Boogaerdt.
Instituut voor Functionele Geneeskunde.
Orthica (in augustus verwijderd en later weer opgenomen).
Pavitra.
Walthers Health Care (deze producten staan nu bij Nova Vitae).

Verwijderde productlijnen:
Fabre Santé (onderdeel van New Care)

Naamswijziging:
Vital Direct is gewijzigd in Venamed.

Nieuwe firma's:
Beovita Nederland, Complentaire Gezondheidszorg Susteren, Health Benefits 08, Leads2Logistic 
(de Aloelixer lijn van Trophax staat nu onder deze nieuwe firma), Nova Vitae, Orthica, Vitanza HQ

Geheel nieuw vademecum:
Ayurveda Biologics, Bonusan, Complementaire Gezondheidszorg Susteren, Emonta, Madal Bal, 
Health Benefits 08, Holisan, Madal Bal, New Care Supplements, Ojas, Orthica, Ortholon, Solgar, 
Surya Products, Timm Health Care, TS Products, Vital Cell Life, VitOrtho, Volatile.

Nieuwe productlijnen:
[Geen]

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, Aloe Vera Products & Health Supplies, Aloysius kruiden, AOV, Arkopharma, 
BalancePharma, Biohorma, Bional, Biover, Bloem, Cor Supplements, Emonta, Energetica Natura 
Benelux, Handelshuis Mulder, Heel biolog. geneesmiddelen, Liberty Healthcare, Metagenics, Nova 
Vitae, Nutrisan, Nutrivital, Orthica, The Ortho Company, Ortholon, Proviform, Proviform-Actipet, 
Springfield, Surya Products, Teva Nederland, Trophax, VitaKruid Benelux, Vital Cell Life, Vitals 
Voedingssupplementen, VitOrtho, VSM.

Prijslijsten:
Alfytal, Aloe Vera Products & Health Supplies, Aloysius kruiden, AOV, Arkopharma, Ayurveda 
Biologics, BalancePharma, Beovita Nederland, Bloem, Bonusan, Complementaire Gezondheidszorg 
Susteren, Cor Supplements, De Cruydhof, Emonta, Energetica Natura Benelux, Handelshuis P.I. 
Mulder, Health Benefits 08, Heel biolog. geneesmiddelen, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy & 
Co, Leads2Logistic, Liberty Healthcare, Madal Bal, Metagenics, New Care Supplements, Nutrisan, 
Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho Company, Ortholon, PK Benelux, Proviform, Proviform-Actipet, 
Salus / OCE Bio, Sjankara, Solgar, Surya Products, Teva Nederland, Timm Health Care, Trophax, 
TS Products, Unipharma, Viridian Benelux, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, Vitanza 
HQ, VitOrtho, Volatile.

Registratie:
De registraties tot en met 2 december 2010 zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in 
de geneesmiddelen informatiebank die dag was van 16 november 2010). Tevens zijn de middelen 
welke inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

VIGAdmin - Wensen

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
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vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

2. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

3. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2010: Apeldoorn, 13 en 14 november. stand 406

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen. Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) 
en VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2011

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2011

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 9.6 revisie 1, 2 en 3)
In alle programma's van VIG waarmee het mogelijk is om e-mail te verzenden, zijn deze componenten 
vervangen door een nieuwere versie.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
5. VIGAdmin
* VigAdmin bij VIG Versie 9.6.1
A Sinds de december-versie zijn er enkele updates geweest, met name om tegemoet te komen aan 

de wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Artikelbestand: 2 extra velden. Deze zijn in te stellen via menu Extra in het artikelbestand.
Orders van crediteuren: bij het doorboeken van ontvangen of nageleverde producten wordt nu gelet 
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op de aanwezigheid van een vinkje in de kolom 'V'. Producten met een vinkje in die kolom worden 
NIET doorgeboekt naar de voorraad. Tevens verschijnt aan het begin een melding over de 
werkwijze.
Bij het bestellen wordt vanaf nu de adviesprijs excl. btw genomen als de inkoopprijs 0 is. 
Orders van cliënten: na facturering zet het programma het factuurnummer en de datum in het 
overzicht. Mocht dit niet goed gaan, dan is het vanaf nu mogelijk om deze twee gegevens 
handmatig in het overzicht te plaatsen.
Transactievenster: juist bij het doorboeken van bankafschriften naar het bankboek blijkt het soms 
handig te zijn om de mogelijkheid te hebben een regel tussen te voegen. Deze optie is nu 
ingebouwd.

2 Artikelbestand: het was niet mogelijk om een verslag te krijgen met alleen de gearchiveerde (oude) 
producten. Dit is opgelost. Het vinkenkastje onder de tabel is vervangen door 3 opties: actueel, 
gearchiveerd of alles. Bij elke selectie en de verslagen wordt rekening gehouden met de hier 
gekozen instelling.
Basisinstellingen administratie: tabblad Standaard 2 - 'Gebruik vermelde korting bij artikel' standaard 
aanvinken: Een vinkje zorgt ervoor dat tijdens het factureren automatisch de korting die vermeld 
staat in het artikelbestand wordt overgenomen. Ook de facturen die automatisch gemaakt kunnen 
worden (verzamelnota, nota behandelplan, nota afspraken) houden rekening met deze instelling. Is 
bij een cliënt ook een factuurkorting opgegeven, dan wordt bij het maken van de factuur rekening 
gehouden met de ingestelde factuurkorting bij de cliënt én de korting die in het artikelbestand staat.
Crediteurenkaart: nieuw tabblad met importopties voor het importeren van een prijslijst van de 
betreffende crediteur. Indien regelmatig een prijslijst geïmporteerd moet worden hoeft een en ander 
slechts eenmalig ingesteld te worden. Tevens zijn diverse indelingen mogelijk in tegenstelling tot de 
algemene importoptie.

3 Tekstvensters: incidenteel komen er meldingen van fout 28 - 'out of stack space'. Steeds is er dan 
sprake van het plakken van een afbeelding in een tekstvenster (opmerkingen, notities, brief, mail, 
etc.). Omdat het programma niet kan 'zien' wat er geplakt wordt, is het plakken niet te ondervangen 
door het programma. Wel is in deze update op een aantal plaatsen een waarschuwing geplaatst 
onder de tekstvensters.
Facturering: na het factureren wordt de datum van de laatste wijziging van de cliënt aangepast en 
dit resulteert vervolgens in de oorspronkelijke versie van december in de vraag of mutaties moeten 
worden opgeslagen. Sommige gebruikers hebben hier vragen over gesteld, en naar aanleiding 
daarvan is gekozen voor het aanpassen van de datum zonder de gebruiker te vragen of hij/zij de 
wijzigingen wil opslaan.
Factuurnummers: sommige gebruikers willen achteraf toch nog facturen van een vorig jaar 
opnemen, maar vanwege de test op factuurnummers was het niet mogelijk om te beginnen met een 
lager factuurnummer. Dit is aangepast. Er wordt nu getest of er minimaal ruimte is voor het 
opnemen van 500 'oude' factuurnummers. Zo ja, dan krijgt u de mogelijkheid om toch te kiezen voor 
die lagere waarde. Let op: zodra er sprake is van het reeds voorkomen van een factuurnummer, 
wordt automatisch een factuurnummer gemaakt op basis van het hoogste factuurnummer.

4 Verzamelnota, afspraken factureren, nota behandelplan: de aanpassing in 5.4.2 ivm het eventueel 
automatisch toepassen van een korting, heeft voor een foutje gezorgd in de modules voor 
automatisch factureren. Dit is opgelost.
Backup (menu Extra): een oplettende gebruiker liet ons weten dat er geen kopie gemaakt werd van 
het bestand met de eigen teksten, ook al stond er een vinkje. Dit is aangepast.
Ongedaan maken verwerkte periodes: deze procedure is zodanig aangepast dat ook (automatisch) 
een voorlopige afsluiting ongedaan kan worden gemaakt. Het ongedaan maken van periodes en van 
een voorlopige of definitieve afsluiting is geheel voor eigen risico. Deze opties zijn met name 
ingebouwd voor die situaties waarin iemand per ongeluk een verkeerde optie kiest bij de overgang 
naar een nieuw jaar.
Hoofdscherm - afbeelding: het is nu mogelijk om deze 'uit' te zetten. Bij werken 'op afstand' (over 
internet) kan dit iets uitmaken in de snelheid van beeldopbouw. Een eigen afbeelding was al langer 
mogelijk, maar ook die optie is enigszins aangepast. Als er een afbeelding staat in de programma- 
of datamap met de naam hoofdmenu.jpg of vigadmin.jpg, dan zal die afbeelding worden geladen in 
het hoofdscherm. De technische gegevens voor zo'n eigen afbeelding zijn: 997x635 pixels, 72 dpi 
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en rgb kleurruimte.
5 Pakbon: voorheen werd de inhoud van 'Telefoon Werk' afgedrukt op de pakbon, of als dat veld nooit 

gebruikt is, de inhoud van 'Telefoon Mobiel'. Dit is zo aangepast, dat nu beide nummers afgedrukt 
worden als ze beide ingevuld zijn.
Uitwisselingsbestand: in de nieuwste versie van EasyAccount is een optie ingebouwd om het 
uitwisselingsbestand vanuit het programma terug te sturen. Omdat het bestand automatisch wordt 
ingepakt (zip bestand), is de procedure in VIGAdmin aangepast zodat bij het terug inlezen ook 
zipbestanden kunnen worden gekozen.

6 Agenda: een foutieve instelling van het datumformaat op tabblad Standaard 2 van Basisinstellingen 
Administratie kon zorgen voor problemen bij het openen van de agenda. Dit wordt nu opgevangen 
door het programma en er wordt tevens een melding getoond met betrekking tot het ingesteld 
datumformaat.
Clieop3: tijdens het maken van het incassobestand wordt nu getest op de maximale lengte van de 
op te nemen velden (naam en plaats bankrekening).
NIEUW: optie om e-mail te ontvangen (komt op dezelfde plaatsen voor als de optie 'verzonden e-
mails'). Dit is niet een vervanging voor het e-mailprogramma dat u nu gebruikt, maar meer een 
aanvulling als u een speciaal e-mailadres hebt voor gebruik door cliënten. U kunt de mail van één e-
mailadres ontvangen. Instellen van de gegevens doet u via menu Algemeen, Opties en Onderhoud, 
tabblad Internet. Er is geprobeerd om een weergave in te bouwen voor de diverse soorten mail, 
maar het accent ligt toch op mail die bestaat uit 'platte tekst' of tekst in het html-formaat.

7 Agenda - facturering: indien het programma bij de facturering automatisch rekening moet houden 
met de tijdsduur van de afspraak, kunt u een artikel aanmaken met als eenheid 'uur' of '1 uur'. Stelt 
u dat artikel in als basisartikel voor de facturering van afspraken (Basisinstellingen, tabblad 
Standaard 2), dan zal het programma de tijdsduur uitrekenen en als aantal gebruiken bij de 
facturering. Denk er wel aan dat u slechts één basisartikel kunt instellen, en u dient dus te kiezen 
voor of factureren per tijdseenheid of per afspraak.
Agenda - importoptie: het is nu mogelijk om een tab-delimited bestand te importeren. Hierdoor kan 
eventueel een oude agenda uit Outlook geïmporteerd worden. Er wordt van uit gegaan dat de 
'einddatum' van een afspraak gelijk is aan de 'begindatum'. De velden die gebruikt kunnen worden 
voor de import zijn Met, Opmerking, Op, Van en Tot (in een export van Outlook resp Onderwerp, 
<eigen keuze>, Begindatum, Begintijd en Eindtijd).
Importvenster: u kunt nu zelf instellen of het gebruikte scheidingsteken een tab, komma of 
puntkomma is.
Factureringsonderdelen en doorboeken naar verkoopboek: kleine interne aanpassingen om een en 
ander te stroomlijnen. Er wordt effectiever rekening gehouden met combinaties van diverse btw 
tarieven en eu-zendingen.

8 Email verzenden - afbeelding: in voorgaande versie werd een afbeelding (logo) aan het begin van 
de e-mail toegevoegd als het bestand LogoMail.jpg voorkwam in de datamap. Op verzoek is het nu 
mogelijk om per medewerker een bestand op te geven, terwijl u ook kunt aangeven dat de 
afbeelding aan het eind van de e-mail moet worden toegevoegd. Is geen eigen bestand 
geselecteerd, dan valt het programma terug op de oude werkwijze. Het instellen doet u via menu 
Algemeen > Basisinstellingen administratie > tabblad Medewerkers (rechts onder het gedeelte over 
e-mail).

9 Layout: er kan nu gekozen worden voor een voorbeeldlayout met of zonder aanwijzingen. Een 
layout zonder aanwijzingen toont in feite het 'briefpapier'.
Cliëntenkaart: op verzoek is functietoets F5 (cliënt verwijderen) aangepast in Ctrl-F5.
Naam- en adresgegevens: in aanloop naar de module voor electronische declaratie is de opbouw 
van naam- en adresgegevens gewijzigd. Voor de duidelijkheid is deze wijziging ook doorgevoerd in 
de onderdelen adresklapper, crediteurenkaart en personeelskaart. In de nieuwe situatie worden 3 
velden gebruikt voor de naam: voornaam (voorletters), voorvoegsel en (achter)naam. Voor het adres 
worden nu gebruikt: straat (postbus), huisnummer, toevoeging, postcode en plaats. Overal waar 
adressen gebruikt worden is het programma zodanig aangepast dat gewerkt kan worden met de 
'oude' en 'nieuwe' methode. Het is dus niet noodzakelijk om alle 'oude adressen' meteen om te 
zetten. Dit is natuurlijk wel nodig voor die cliënten waarvoor u in de toekomst de electronische 
declaratie wilt gebruiken.
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Cliëntenkaart: enkele nieuwe velden en knoppen die samenhangen met de toekomstige 
electronische declaratie. Alle benodigde gegevens van een verzekerde kunnen nu correct ingevoerd 
worden.

10 Orders van crediteuren: in de aanpassing van versie 5.4.1 zat een tikfoutje waardoor de producten 
niet werden doorgeboekt naar de voorraad (er kwam ook geen vinkje in de kolom 'verwerkt'). Dit is 
opgelost. Tevens kan nu een aantal worden opgegeven bij Ontvangen of Nageleverd. Staat hier een 
aantal, dan wordt dat aantal gebruikt tijdens het doorboeken naar de voorraad. Is niets ingevuld in 
'Aantal O' of 'Aantal N', dan wordt het bestelde aantal doorgeboekt.
Orders van cliënten: ook hier is het mogelijk om een aantal in te vullen bij Geleverd of Nageleverd. 
De inhoud van deze velden wordt gebruikt bij het opmaken van de pakbon. Voorts is er een nieuwe 
kolom aanwezig op de pakbon, 'Besteld' (het oorspronkelijk bestelde aantal).
Artikelbestand: nieuw veld 'Prestatiecode' in verband met de electronische declaratie.
In de database worden tijdens de update al tabellen aangemaakt met gegevens van 
zorgverzekeraars en prestatiecodes. Er zijn echter nog geen vensters aangemaakt om deze 
gegevens te bekijken.

B Naast bovenstaande wijzigingen zijn nog de volgende aanpassingen doorgevoerd.
- BTWaangifte: indien bij privé gebruik een van de velden wordt ingevuld, zal het programma het 

bedrag voor het bijbehorende veld berekenen.
- Transacties: het is nu - tijdens het wijzigen van een transactie - mogelijk om een transactie op te 

slaan die géén regels bevat of alleen regels met bedrag 0 (deze worden automatisch gewist). Dit is 
dus een soort verwijderen van de transactie zonder dat er een gat valt in de transactienummers. 
Zorg wel voor een goede omschrijving, aangezien lege transacties vragen kunnen oproepen bij een 
eventuele controle.

- Basisinstellingen administratie, tabblad 'Eigen Gegevens': nieuwe velden als voorbereiding op de 
elektronische declaratie: AGB-codes. Er is ruimte voor een AGB code voor instelling, praktijk en 
zorgverlener. Wordt het veld 'instelling' gebruikt, dan zijn er geen AGB codes nodig voor praktijk of 
zorgverlener. Wordt de code voor zorgverlener ingevuld, dan is ook de code voor de praktijk nodig 
(en andersom).

- Basisinstellingen administratie, tabblad Medewerkers: optie om per medewerker een AGB-code 
zorgverlener in te vullen. Zijn er meerdere zorgverleners, vul dan de code hier in, en laat het veld 
met de code zorgverlener op tabblad 'Eigen Gegevens' leeg (daar wel de praktijkcode invullen).

* VigAdmin bij VIG Versie 9.6.2
A Sinds de april-versie zijn er enkele updates geweest, met name om tegemoet te komen aan de 

wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de 
diverse revisies)

1 Bankafschriften: omdat er banken zijn (Triodos) die bij bedragen groter dan 1000 euro een punt 
gebruiken voor het duizendtal, is het inlezen aangepast om de punt eruit te filteren.
Cliëntenkaart - menu Facturen: nieuwe optie om een overzicht te krijgen op basis van factuurregels 
(willekeurige periode)
Ontvangen e-mails: in deze module zat een foutje waardoor het venster niet opende als er nog geen 
ontvangen e-mails waren. Gevolg was natuurlijk dat er dan ook geen e-mails konden worden 
opgehaald. Dit is opgelost.

2 Uitwisselingsbestand: in verband met het werken met meerdere administraties wordt de naam van 
het exportbestand en van de automatische kopie vóór het inlezen nu opgeslagen in het 
administratiebestand.
Maximale veldlengte: de maximale lengte van een aantal velden is aangepast: het veld website en 
e-mail is nu overal 100 tekens; het veld postcode overal 50 tekens (ivm buitenlandse adressen); 
telefoon, fax en mobiel op de crediteurenkaart is gewijzigd van 20 in 50 tekens; het onderwerp bij 
notities (cliënten, crediteuren en personeel) kan nu maximaal 255 tekens bevatten. Een en ander 
betekent dat de eerste start na de update iets langer kan duren vanwege het aanbrengen van deze 
wijzigingen.

3 Als u onze nieuwsbrief heeft ontvangen over de VIG Prijslijsten, dan heeft u kunnen lezen dat er 
problemen kunnen voorkomen onder XP met de component voor internettoegang. In het 
administratieprogramma is deze component van belang voor de sms berichten vanuit de agenda. 
Dus ook VIGAdmin is aangepast.
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Er was een kleine aanpassing nodig in de opstartprocedure van VIGAdmin ivm de nieuwe velden 
rond het uitwisselingsbestand in 5.5.2. Na ophalen van versie 5.5.2 kon er een foutmelding 
voorkomen tijdens het opstarten. Dit is nu opgelost.

4 Cliëntenkaart - Verslagen: er zat een foutje in de optie 'Dossieretiket ..'. Er werd bij het opbouwen 
van dit etiket geen rekening gehouden met de nieuwe wijze van adressering en daardoor ontbrak 
bijvoorbeeld het huisnummer op het etiket. Dit is gecorrigeerd, en nu wordt ook bij dit onderdeel 
rekening gehouden met zowel de oude als nieuwe vorm van adressering.

5/6 Ook bij de sjablonen (factuur of brief via kladblok) bleek dat geen rekening werd gehouden met de 
nieuwe wijze van adressering. Dit is opgelost.

7 Basisinstellingen administratie - tabblad (Factuur)layout: Op verzoek is het nu ook mogelijk om de 
'titel' boven het recept zelf in te stellen.
Cliëntenkaart - menu recepten: een nieuwe optie om een standaard e-mailadres van de apotheek 
op te geven. Dit e-mailadres wordt altijd gevraagd als u kiest voor het verzenden van het recept 
naar de apotheek en is dus altijd nog aan te passen.

B Naast bovenstaande wijzigingen zijn er geen aanpassingen doorgevoerd.
* VigAdmin bij VIG Versie 9.6.3
A Sinds de augustus-versie zijn er enkele (kleine) updates geweest, met name om tegemoet te komen 

aan de wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met 
de diverse revisies)

2 Op verzoek enkele kleinere aanpassingen.
Cliëntenkaart - dossieretiket: telefoon werk, privé en mobiel worden nu getoond.
Cliëntenkaart - recepten:
2 extra vinkenkastjes; 1 voor 'levering via derden' (wordt automatisch aangevinkt als het recept via 
e-mail naar apotheek wordt gestuurd), 1 voor 'factureren' (alleen de middelen waarbij dit veld is 
aangevinkt worden opgenomen op de factuur; het vinkje wordt automatisch uitgezet als het recept 
via email naar de apotheek wordt gestuurd).
Bij middelkeuze uit 'eigen artikelbestand' wordt nu ook de opmerking overgenomen. Dit veld kan dus 
in het artikelbestand gebruikt worden voor bijvoorbeeld de standaarddosering. Dit betekent tevens 
dat het 'eigen artikelbestand' volledig de rol van voorkeurslijst kan overnemen'.
De optie 'Wanneer voorgeschreven' biedt nu de keuze tussen weergave van alleen het 
geselecteerde middel of alle voorgeschreven middelen (voor de betreffende cliënt).
Cliëntenkaart - standaardbrief en correspondentie: De lijst met velden is uitgebreid met Extra1, 
Extra2, Extra3, Klacht, Diagnose en Advies. 

3 Cliëntenkaart - recepten: als gebruik gemaakt wordt van het ingebouwde verslag wordt nu 
standaard het e-mailadres van de cliënt gebruikt indien gekozen wordt voor verzending als pdf 
bijlage bij de mail.
Betalingsherinneringen (VIG Professional): er is de mogelijkheid om per herinnering aan te geven of 
deze per mail verstuurd moet worden. Is gekozen voor verzending via e-mail, dan kan ook 
aangegeven worden dat een kopie factuur als extra bijlage meegestuurd moet worden.

5 Cliëntenkaart - recepten: afdruk receptetiket - als geen leverancier was ingevuld werd het gebruikt 
direct achter de naam geprint. Dit is opgelost.

6/7 Agenda - afspraak maken: speciale dagindelingen van de medewerkers met eigen agenda werden 
niet correct overgenomen. Dit is opgelost.

B Naast bovenstaande wijzigingen zijn er nog de volgende aanpassingen:
- Facturenoverzicht - pakbon: nieuwe optie pakbon-mailmerge.
- Factuur: als alle artikelen vallen onder de btw-noemer 'verlegd', wordt automatisch op de factuur 

afgedrukt: 'geen btw-telling ivm btw verlegd'.
- Transactie: bij het opslaan van een boeking (transactie) wordt gecontroleerd of er regels zijn waarbij 

het btw-tarief op 'Geen' staat, terwijl er toch bedragen staan in de btw-kolom.

Handleiding (versie 9.6 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2011)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
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2. Elke maand (rond de eerste) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 
halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.

3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 
De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
Vitals Voedingssupplementen

Verwijderde firma's:
[Geen]

Verwijderde productlijnen:
Nutramin - Biotics (verplaatst naar Energetica Natura)
Holland Pharma - Dr. Reckeweg (verplaatst naar Health Benefits 08)

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
AOV natuurlijke voedingssupplementen, Aromed Natuurproducten, Trenker Pharma.

Geheel nieuw vademecum:
Ayurveda Biologics, Bonusan, Madal Bal, New Care Supplements, Solgar, TS Products, Vital Cell 
Life, VitOrtho.

Nieuwe productlijnen:
Complementaire Gezondheidszorg Susteren (tincturen)
Energetica Natura - Biotics
Health Benefits 08 - Dr. Reckeweg
Nutramin - NTM

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, Aloe Vera Products & Health Supplies, AOV, BalancePharma, Biohorma, Bional, Biover, 
Bloem, Bonusan, Cell Care, Chi International, Complementaire Gezondheidszorg Susteren, Cor 
Supplements, Energetica Natura Benelux, Handelshuis Mulder, Health Benefits 08, Kolibri 
Cosmetics, New Care Supplements, Nova Vitae, Nutramin, Nutriphyt, Nutrivital, Ojas, Orthica, The 
Ortho Company, Ortholon, Parmalux, Proviform, Sanvert, Springfield Nutraceuticals, Start 
Remedies, Surya Products, Teva Nederland, Trophax, Vitakruid, Vital Cell Life, Vitals 
Voedingssupplementen, Vitanza HQ, VitOrtho, VSM.

Prijslijsten:
Alfytal, AOV, AOV natuurlijke voedingssupplementen, Arkopharma, Aromed Natuurproducten, 
Ayurveda Biologics, Ayurveda Health, BalancePharma, Bloem, Bonusan, Chi International, 
Complementaire Gezondheidszorg Susteren, Cor Supplements, Energetica Natura Benelux, 
Handelshuis Mulder, Health Benefits 08, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy & Co, Madal Bal, 
New Care Supplements, Nutramin, Nutriphyt, Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho Company, 
Ortholon, Parmalux, PK Benelux, Primrose Laboratories, Proviform, Sjankara, Solgar, Surya 
Products, Springfield Nutraceuticals, Teva Nederland, Trenker Pharma, Trophax, TS Products, 
Unipharma, Vita Valeo, Vital Cell Life, Viridian Benelux, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho, 
Volatile.

Registratie:
De registraties tot en met 2 december 2011 zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in 
de geneesmiddelen informatiebank die dag was van 3 oktober 2011). Tevens zijn de middelen 
welke inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

VIGAdmin - Wensen

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
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proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2011: Apeldoorn, 12 en 13 november. stand 404

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
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plaatsen. Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) 
en VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2012

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2012

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Programma (versie 9.7 revisie 1, 2 en 3)
In alle programma's van VIG waarmee het mogelijk is om e-mail te verzenden, zijn deze componenten 
vervangen door een nieuwere versie.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

Bestellingen per mail bij Health Benefits 08 worden direct naar Holland Pharma gestuurd. Eerder 
was dit ook zo bij orders voor Timm Health Care, maar die worden nu gewoon weer naar THC 
gestuurd.

3. VIGExtra
[Geen aanpassingen]

4. VIGEigen
[Geen aanpassingen]

5. VIGAdmin
* VigAdmin bij VIG Versie 9.7.1
A Sinds de december-versie zijn er enkele (kleine) updates geweest, met name om tegemoet te 

komen aan de wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen 
corresponderen met de diverse revisies)
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1 Op verzoek enkele kleinere aanpassingen.
- Cliëntenkaart - recepten: recept via sjabloon kladblok. Deze versie herkent de volgende velden en 

zal deze vervangen door inhoud van de cliëntenkaart: [BurgerServiceNummer], [PolisNr] en 
[Polisnummer]. De twee laatste worden vervangen door Nummer Zorgverzekerde. 

- Cliëntenkaart - incasso: Een vinkje bij incasso op tabblad Diversen zorgt ervoor dat automatisch bij 
een nieuwe factuur de betaalwijze incasso gekozen wordt.

- Cliëntenkaart / Crediteurenkaart - verslagen - telefoon en adressenlijst: Het is nu mogelijk om ook 
de gegevens van ingevoerde contactpersonen te zien in deze verslagen. Bij keuze van het verslag 
wordt gevraagd of de weergave van deze gegevens gewenst is.

- Facturering - bijzonder artikelnummer: Als u gebruik wilt maken van een opmerking (maximaal 255 
tekens) in het gebied met de factuurregels, maak dan een artikel aan met het artikelnummer 0000 
(vier maal een nul). Bij het opbouwen van de factuur wordt gekeken of dit artikelnummer voorkomt. 
Zo ja, en is de prijs 0, dan wordt automatisch het artikelnummer, aantal, prijs, btw-tarief en bedrag 
NIET getoond, dus alleen de omschrijving wordt weergegeven.

- Webshop - bestellingen inlezen: Nieuw veld voor het xml-bestand, namelijk 
<betaalwijze></betaalwijze> (max. 50 tekens). De ingevulde betaalwijze wordt weergegeven in het 
orderoverzicht. Tevens zal een naam met het teken ' er nu niet meer de oorzaak van zijn dat het 
programma 'er uit vliegt'.

- Cliëntenkaart - zoeken: Nieuwe optie om in één keer naar een naam te zoeken in het veld naam, 
contactpersoon en tenaamstelling bankrekening.

- Basisinstellingen administratie - tabblad medewerkers - agb code: in sommige gevallen kan het 
voorkomen dat iemand twee agb-codes heeft voor de praktijk. Op het tabblad 'Eigen gegevens' is 
slechts ruimte voor één praktijkcode. Om dit op te lossen is op het tabblad 'Medewerkers' ook de 
mogelijkheid opgenomen om een praktijkcode in te vullen. Laat dit veld leeg als er sprake is van de 
standaard code (ingevuld op tabblad 'Eigen gegevens').

2 Artikelbestand - wijzigen btw tarief: bij het wijzigen van het btw tarief in Geen werd automatisch de 
grootboekrekening op Omzet Nul gezet. Deze procedure is zodanig aangepast dat ingestelde 
grootboekrekeningen van het type 'btw verlegd' of 'vrijgesteld van btw' NIET gewijzigd worden.

3 Facturen / Orders: Door de manier waarop het programma de factuur en order opbouwt, zorgde de 
aanpassing in 5.7.1 m.b.t. artikelnummer 0000 ervoor dat bij elke 1e regel de kolom artikelnummer, 
aantal, eenheid en prijs leeg bleef. Dit is in deze versie opgelost.

4 Agenda - afspraak wijzigen: als een afspraak vanuit de agenda gefactureerd wordt, of via de optie 
Verzamelnota in menu facturen op de cliëntenkaart, dan wordt deze gemarkeerd als 'gefactureerd'. 
Wordt later de afspraak gewijzigd dan is die markering nog steeds actief. Vanaf deze versie zal het 
programma na wijziging melden dat er een markering is en vragen of deze verwijderd moet worden.

5 Uitwisselingsbestand: In het verleden werden alleen transacties van het actuele boekjaar 
opgenomen in het uitwisselingsbestand. Op verzoek worden nu ook de transacties van openstaande 
facturen uit een ouder boekjaar opgenomen.

- Cliëntenkaart - logboek: Op verzoek wordt nu ook een melding opgenomen bij het automatisch 
verzenden van een recept naar cliënt of apotheek. De mail zelf wordt niet opgenomen, omdat de 
inhoud eenvoudig is terug te zien op het tabblad recepten. De kolom referentie bevat het e-
mailadres en bij opmerking wordt de datum van het verzonden recept vermeld.

6 Niet-zakelijke factuur: nog een kleine aanpassing ivm 'vrijgesteld van btw' in combinatie met de 
uitzondering aangaande artikel 0000. Vrijstelling speelt alleen een rol bij de 'niet-zakelijke' factuur, 
en de procedure is als volgt:
a) algehele vrijstelling: menu Algemeen > Basisinstellingen administratie > tabblad 'Standaard 1'.
b) bepaalde diensten vrijgesteld, andere niet: Maak een grootboekrekening aan voor omzet met als 
rekeningtype 'vrijgesteld van btw'. Zet in het artikelbestand bij de vrijgestelde diensten het btw-tarief 
op 'Geen' en kies de aangemaakte grootboekrekening. Het programma controleert of een factuur 
alleen bestaat uit vrijgestelde diensten, of een mix van vrijgesteld en niet-vrijgesteld. In het eerste 
geval verdwijnt automatisch alles wat met btw te maken heeft. In het 2e geval wordt het btw-tarief 
vermeld en ook het staatje met btw.

7 Factuur-venster: op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om de cliënt te wijzigen bij een reeds 
gemaakte factuur. Werkwijze: menu cliënten > overzicht facturen > factuur actief maken. Boven het 
nummer en de naam van de cliënt is een knop toegevoegd om de cliënt aan te passen. Deze knop 
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is alleen actief als het gaat om een factuur die gewijzigd mag worden.
8 Cliëntenkaart: kopie e-mail recept naar eigen e-mailadres: in het onderdeel 'Veldnamen en Opties' 

werd de instelling van deze 'schakelaar' niet altijd correct weergegeven. Dit is aangepast
9 Bankafschriften inlezen: het formaat van KBC kan afwijkingen bevatten. Na de melding van deze 

afwijkingen is de procedure aangepast zodat het bankafschrift toch correct kan worden ingelezen.
- E-mail ondersteuning: als vóór de ondersteuningse-mail een mail was verstuurd met bijlagen, 

werden deze bijlagen ook verstuurd met de ondersteuningse-mail. Dit is nu aangepast.
* VigAdmin bij VIG Versie 9.7.2
A Sinds de april-versie zijn er weer enkele (kleine) updates geweest, met name om tegemoet te 

komen aan de wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen 
corresponderen met de diverse revisies)

1 Er zat een klein foutje in het exporteren van 'oude' openstaande facturen naar het 
uitwisselingsbestand waardoor niet alle 'oude' facturen geëxporteerd werden. Dit is opgelost. Het 
uitwisselingsbestand bevat nu enerzijds alle transacties van de geselecteerde perioden en 
anderzijds de transacties die samenhangen met openstaande facturen van voorgaande boekjaren, 
inclusief de NAW gegevens van debiteuren en crediteuren van deze openstaande facturen. 

2 Cliëntenkaart - Eigen verslag: de lijst met de te gebruiken velden is aangepast.
3 Agenda: Voorvoegsel werd niet verwerkt in de weer te geven naam. Dit is opgelost.

Artikelenbestand: bij wijziging btw-tarief is er sprake van een controle op de te gebruiken 
omzetrekening. Er was echter een mogelijkheid om deze controle te omzeilen door middel van 
gebruik van de tabtoets. Dit is aangepast, waardoor ook na gebruik van de tabtoets in de btw-kolom 
de grootboekrekening wordt gecontroleerd.

4 Agenda: bij gebruik van de zoekfunctie (naam of nummer) ging het nog niet goed met het 
voorvoegsel. Dit is opgelost.

5 Cliëntenkaart - Verslag Cliënt (uitgebreid en kort): Als 'gebruik zakelijke factuur' NIET is aangevinkt 
wordt automatisch de regel met factuurkorting en btw-nummer niet getoond in het verslag als deze 
niet zijn ingevuld.

6 (Factuur)layout - afbeelding in kop: Bij een groot aantal kopregels kon de positie van de afbeelding 
in de kop doorschieten als een bovenmarge van meer dan 3,4 cm werd gekozen. Dit probleem is 
opgelost.

7 Inlezen uitwisselingsbestand: de procedure is aangepast omdat in zeldzame gevallen een boeking 2 
keer kon worden ingelezen.

8 Artikelbestand - prijzen bijwerken op basis van VIG prijslijsten: er zat een bugje in de zogenaamde 
bijwerkqueries waardoor de procedure niet helemaal goed ging. Dit is opgelost.

9 Wisselen van boekjaar: bij het wisselen tussen boekjaren zal het programma steeds opnieuw de 
beginbalans samenstellen op basis van het voorgaande jaar, behalve natuurlijk als er geen 
voorgaand jaar is. Dit kan een probleem opleveren als pas bij een volgend boekjaar daadwerkelijk 
begonnen wordt met het bijhouden van de financiële administratie. Het programma is nu zo 
aangepast dat alleen bij het bladeren naar een volgend jaar de beginbalans wordt samengesteld.

10 Boekhouding - wijzig transactie: er is gebleken dat het omzetten van boekstuknummer naar 
factuurnummer fout kan gaan als bepaalde tekens gebruikt worden in het boekstuknummer. De 
omzettingsprocedure is aangepast zodat hier geen problemen meer kunnen ontstaan.

11 E-mail ontvangen: Omdat deze optie in principe bedoeld is voor eenvoudige mails, werd geen test 
uitgevoerd op de lengte van sommige velden (afzender, CC, onderwerp e.d.). Aangezien steeds 
vaker mails gestuurd worden naar een hoop adressen tegelijk en die adressen allemaal onder CC 
gezet worden, blijkt het ontbreken van de test toch soms te leiden tot een foutmelding. De test is 
alsnog ingebouwd.
LET OP: stuurt u ook vaker een mail naar velen, plaats dan de adressen onder BCC ipv CC; op 
deze manier zien ontvangers NIET naar wie u allemaal een mail gestuurd heeft.

12 Als er een wachtwoord op de financiële gegevens is ingesteld, is het submenu voor de beginbalans 
niet bereikbaar. Dit is in deze versie opgelost.

B Verder zijn er nog twee aanpassingen:
- Bij recepten wordt nu de naam uit de prijslijst gehaald als in het vademecum gezocht wordt en 

gekozen wordt voor een homeopathisch middel. Deze methode is op verzoek ingebouwd omdat in 
het vademecum bij een simplex geen potentie vermeld wordt.
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- De extra tabel met btw tarieven wordt uitgebreid met het tarief 21% per 1 oktober. Volgens alle 
berichten gaat deze verhoging dit keer definitief door. Hou het echter zelf ook in de gaten. Eventuele 
wijzigingen kunt u zelf doorvoeren via menu Algemeen > Basisinstellingen administratie > tabblad 
BTW.

* VigAdmin bij VIG Versie 9.7.3
A Sinds de augustus-versie zijn er weer enkele (kleine) updates geweest, met name om tegemoet te 

komen aan de wensen van de gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen 
corresponderen met de diverse revisies)

1 o.a. 2 nieuwe velden bij het importeren van webshoporders: naam voor afleveradres (<levnaam>) 
en contactpersoon voor afleveradres (<levcontact>)

3 Artikelbestand: in menu Extra enkele opties om de prijzen opnieuw te berekenen op basis van het 
btw-tarief (inclusief = exclusief + btw of exclusief = inclusief - btw)

4 Facturering vanuit agenda of andere verzamelnota's: tijdens het bepalen van het totale btw bedrag 
werd uitgegaan van de datum van 'vandaag' en niet van de factuurdatum. Dit is aangepast.

5 Grootboek - subgrootboek Projecten: het was niet mogelijk om koppelingen te leggen met de 
grootboekrekeningen. Dit is opgelost.

6 Cliëntenkaart - Recepten: Op verzoek is het nu mogelijk om een minteken te gebruiken in het veld 
voor het aantal dagen voor de melding 'recept bijna op'. Wordt een minteken gebruikt, dan zal de 
melding verschijnen zoveel dagen ná het 'op' zijn, terwijl zonder minteken de melding verschijnt 
zoveel dagen vóór het 'op' zijn van het voorgeschreven middel.
Op verzoek is tevens de onderwerpsregel bij verzending via e-mail aangepast. Deze bevat nu 
'Recept voor <naam>' ipv 'Recept <datum>' .

7 Betalingsherinneringen bij VIG Standaard abonnement: In VIG Professional worden de gegevens 
voor de overzichten bij de betalingsherinneringen gehaald uit de boekhouding. Bij VIG Standaard is 
de boekhouding leeg en moet dus volstaan worden met de gegevens uit de facturering. Omdat er 
een melding kwam dat deze module niet werkte in het nieuwe programma, is een en ander 
gecontroleerd. Uit deze controle kwam naar voren dat de module nooit heeft kunnen werken, ook 
niet in het oude programma VIGAdmin. Ook bij deze herinneringen werd namelijk geprobeerd de 
gegevens op te halen uit de boekhouding (lege boekhouding > geen betalingsherinneringen). Zowel 
het oude als nieuwe programma is nu aangepast zodat ook gebruikers van VIG Standaard 
betalingsherinneringen kunnen maken.

8 Doorboeken facturen: bij het doorboeken van de factuur werd soms het tussenvoegsel vergeten in 
de naam (omschrijving bij transactie in verkoopboek). Dit is opgelost.

9 Facturering: in principe mag bij de artikelgegevens (gele balk) de inkoopprijs alleen zichtbaar zijn bij 
de keuze 'zakelijke factuur'. Dit veld was echter bij het openen altijd zichtbaar, en verdween pas als 
u via het vinkenkastje 'zakelijke factuur' schakelde tussen zakelijk en niet-zakelijk. Dit is nu 
aangepast.

B Verder zijn er geen aanpassingen.

Programma VIG.NET (versie 10.1.3.0)
In alle programma's van VIG.NET zijn de componenten van derden vervangen door een nieuwere 
versie. Installatie is dan ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

0. Setup / Algemeen
[Geen aanpassingen]

1. VIG, VIGPrys, VIGExtra, VIGEigen
Naar aanleiding van meldingen van gebruikers zijn een aantal (schoonheids)foutjes opgelost.

2. EasyAdministratie
A Sinds de augustus-versie zijn er 39 updates geweest. Menige gebruiker heeft namelijk na ontvangst 

van de dvd de nieuwe versie geïnstalleerd en ervoor gezorgd dat in een snel tempo de foutjes en 
problemen met deze nieuwe versie ontdekt werden. Telkens werd binnen 24 uur na ontvangst van 
de melding een update gepubliceerd met de oplossing. De nummers voor onderstaande wijzigingen 
corresponderen met de diverse revisies)

5 Diverse kleine aanpassingen onder andere ter optimalisatie van de cliëntenkaart.
In de nieuwsbrief was er sprake van dat bij het zoeken naar een leeg tijdslot geen rekening werd 
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gehouden met aangepaste werktijden. Dit is inmiddels aangepast. 
Aangezien iedereen een eigen manier van werken heeft, was het reeds duidelijk dat we in de 
testfase zeker niet alle foutjes gevonden hebben.
De volgende meldingen hebben we reeds ontvangen en al deze foutjes of problemen zijn opgelost.
- Algemeen: bij het instellen van een eigen kleurschema kwam op een aantal plaatsen toch nog de 
standaard voorgrondkleur wit voor.
- Cliëntenkaart: wijzigingen werden niet opgeslagen als na het wijzigen direct via het 
overzichtsvenster een andere cliënt werd gezocht. 
- Agenda: de lijst met vrije dagen werd niet gevuld.
- Onderhoud: comprimeren werkte niet.
- Rapportenvenster (voor facturen, orders, verslagen etc.): e-mail menu werkte niet.
- Factuur: handmatige aanpassingen van de prijs gingen verloren bij het opnieuw actief maken van 
de factuur.

6 o.a. 2 nieuwe velden bij het importeren van webshoporders: naam voor afleveradres (<levnaam>) 
en contactpersoon voor afleveradres (<levcontact>)

7 Voorkeurslijst: staat nu weer gesorteerd op naam.
Factuurlayout: het plaatsen van de afbeeldingen in de kop ging mis vanaf 1,9 cm. Nu zijn deze weer 
exact te positioneren.
Agenda: bij het schalen verdween op een bepaald moment de schuifbalk met opties voor het 
gelijktijdig zichtbaar hebben van meerdere agenda's. Dit is opgelost.
Agenda: maken van dubbele afspraken (mits toegestaan) lukte niet. Dit is opgelost.
Agenda: het verplaatsen met de muis van de begintijd van een afspraak zorgde niet voor een 
bijwerken van de begintijd op het tabblad afspraken bij de betreffende cliënt. Dit is aangepast.
Agenda: in verband met het importeren vanuit Outlook is het type van een van de velden 
aangepast. 
Cliëntenkaart: Eerstvolgende afspraak werd niet bijgewerkt na het maken van een nieuwe afspraak.

8 Agenda-instellingen: instellen van het tijdslot lukte niet.
Opties: opslaan van grootte en positie van de vensters was niet uit te zetten. Tevens is deze optie 
vanaf nu mogelijk per programma (met name van toepassing op de VIG programma's)

9 Artikelbestand: prijzen bijwerken op basis van prijslijst crediteuren of VIG prijslijst. Hier zat nog een 
foutje.

10 Knoppen: als onder MS Windows een afwijkend kleurenschema is gekozen, dan kan het voorkomen 
dat alle knoppen zwart als achtergrond- en voorgrondkleur hebben. Natuurlijk is de tekst dan niet 
zichtbaar. In ALLE programma's van de .NET serie is de kleur van de knoppen nu zodanig 
aangepast dat deze zich geheel richt naar het kleurenschema dat onder Windows is ingesteld.

11 Layout: Gebruikers kunnen maten invoeren in cm. Intern moet alles worden geconverteerd naar 
inches. In de praktijk blijkt dit toch afrondingsverschillen te leiden waardoor sommige printers bij het 
afdrukken van bijvoorbeeld een factuur een 2e lege pagina geven. Voor de betreffende printer is de 
gestuurde pagina dan als het ware breder dan een A4. Dit probleem is opgelost.
Layout: Het verwijderen van een layout was niet mogelijk. Dit probleem is opgelost.
Layout: afbeelding in voet: Het aan-/uitzetten werkte niet goed. Ook dit is opgelost.

12 Transactievenster: Fout 'conversie van tekenreeks dd-MM-yyyy naar type Date is ongeldig'. 
Oorzaak een aangepaste vervaldatum bij boeken in in-/verkoopboek. Dit probleem is opgelost.
SMS-herinnering vanuit agenda: afspraken werden niet opgenomen in de sms-dienst van webbeat 
vanwege een probleem met de beveiligingscode. De coderingsmodule in de .NET versie gaf een 
code met cijfers en kleine letters, in plaats van cijfers met hoofdletters. Dit is nu aangepast.
Cliëntenkaart - orders: de order werd niet opgeslagen als het 'kruisje' gebruikt werd. Dit is opgelost.

13 Facturering: de procedure voor het doorboeken van de factuur is aangepast in verband met het 
eventueel voorkomen van accenten in de naam van de cliënt.

14 Crediteuren - orders: de procedures zijn opgeschoond en als een order aangepast wordt vanuit het 
orderoverzicht, wordt het overzicht nu meteen bijgewerkt.
Cliënten: overzicht facturen/betalingen: De optie lijst is aangepast, aangezien hier geen rekening 
werd gehouden met het overzicht van één cliënt.
Externe bestanden: nieuwe optie in het venster met gekoppelde externe bestanden: knop om 
'andere' bestanden te openen die in dezelfde map staan als het geselecteerde bestand.
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15 Productenoverzicht (oa gebruikt tijdens maken facturen): op verzoek is dit venster groter gemaakt.
Cliëntenkaart - afspraken: kleine aanpassingen omdat het opslaan van gewijzigde teksten die via de 
'vergrootglas' methode werden aangepast, niet goed werkte.

16 Naar aanleiding van de workshops op 6 september zijn een aantal onderdelen nog eens 
opgeschoond, met name de cliëntenkaart. Tevens is de knop 'naar hoofdmenu' weer terug op de 
cliëntenkaart.

17 Financiële overzichten zoals vergelijking boekjaren: een kleine aanpassing was nodig om deze 
overzichten weer correcte cijfers te laten weergeven.
Agenda (nog als gevolg van workshop):
- keuze cliënt met behulp van de <Enter> toets in de lijst werkt nu. 
- F5 voor nieuwe afspraak blijkt niet te werken; de sneltoets gewijzigd in F4.
- Via menu instellingen kunt u nu zelf kiezen tussen ma t/m vr of ma t/m zo in de werkweek 
weergave.
- Bij afdrukken dag- of weekoverzicht wordt nu de grootte van het tijdslot overgenomen van de 
agenda.

18 Cliëntenkaart - Veldnamen en opties: nieuwe optie op tabblad Recepten. De vraag of een recept op 
de factuur moet worden opgenomen, kan nu worden uitgezet. Uitzetten (geen vinkje dus) betekent 
dat het recept NIET wordt opgenomen op de factuur.
Cliëntenkaart - velden klacht, diagnose, advies en opmerking: het is gebleken dat bij het verlaten 
van de cliëntenkaart via het kruisje niet gezien wordt of de inhoud van de genoemde velden 
gewijzigd is, en eventuele wijzigingen gaan dan verloren. Het programma is nu zodanig aangepast 
dat ook bij gebruik van het kruisje wijzigingen in deze velden leiden tot de vraag 'mutaties opslaan?'.

19 Agenda: tijdens de start van een nieuwe versie wordt de database gecontroleerd en eventueel 
bijgewerkt. Zo wordt dan o.a. de achtergrond/voorgrondkleur ingesteld bij de afspraken. Wordt 
gewerkt met een markeringskleur (label), dan was het tot nu zo dat het programma automatisch de 
ingestelde achtergrond/voorgrond gebruikte ipv de gekozen markering. Vanaf deze versie geldt: is 
de gekozen markering 'Geen', dan wordt de achtergrondkleur gebruikt, anders de markering. De 
achtergrondkleur is in te stellen via Opties en Onderhoud > 'Eigen kleuren kiezen' > kleur voor 
'Afspraak'.
Cliëntenkaart: in de nieuwe versie zijn er blijkbaar altijd manieren te vinden om van de kaart weg te 
gaan zonder dat de vraag 'mutaties opslaan?' verschijnt (als er iets gewijzigd is). Bijvoorbeeld 
klikken op een achterliggend venster. Bij een dergelijke methode worden diverse controles 
overgeslagen. Er is nu een manier gevonden die ook deze 'alternatieve wegen' weet op te vangen.

20 De aanpassing in de cliëntenkaart van 19 zorgde voor een storende foutmelding als gekozen werd 
voor het maken van een nieuwe factuur. Dit is opgelost.
Webshop - bestellingen inlezen: ging nog niet helemaal goed. Dit is nu aangepast.
Adressen invoeren: in de procedure betreffende de opname van onbekende plaats/straat zat een 
fout. Deze is opgelost.

21 Cliëntenkaart / Crediteurenkaart: de zoekprocedure is aangepast. Er wordt nu niet alleen gezocht 
vanuit de actuele positie, maar als niets wordt gevonden, wordt ook het vorige (bij zoeken volgend 
record) of volgende deel (bij zoeken vorig record) doorzocht. De procedure lijkt nu dus meer op de 
zoekprocedure in de 'oude' versie.

22 Elektronische declaratie: de vensters voor de gegevens van de zorgverzekeraar en gegevens 
verzekerde ivm elekt. decl. zijn nu af. Om elektronisch te kunnen declareren is een overeenkomst 
nodig met de zorgverzekeraar. De gegevens van deze overeenkomst kunnen nu ingevoerd worden. 
Bij de verzekerde zijn ook 'historische' gegevens nodig in verband met verhuizing of veranderen van 
verzekeraar. Ook deze gegevens kunnen nu opgenomen worden (of worden automatisch 
bijgehouden als relevante gegevens op de cliëntenkaart worden aangepast).
Factuur / Recept via kladblok sjabloon: het veld [PolisNr] werd niet herkend door het programma. Dit 
is aangepast.
Cliëntenkaart - 'Eigen Verslag': dit onderdeel bleek niet te werken. Is opgelost.
Cliëntenkaart - 'Standaard brief': het in te voegen veld 'Adres' is gewijzigd in 'AdresVolledig' omdat is 
gebleken dat bij alleen de term 'Adres' niet het volledig adres wordt ingevoegd in de tekst.
Artikelbestand: in menu Extra enkele opties om de prijzen opnieuw te berekenen op basis van het 
btw-tarief (inclusief = exclusief + btw of exclusief = inclusief - btw)
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Basisinstellingen administratie - Grootboek: tijdens het bladeren door de grootboekrekeningen kan 
de rubriek onbedoeld gewijzigd worden. Dit probleem is nu verholpen.

23 Brieven: evenals het adres, ging het bij de aanhef ook mis als hier iets anders werd opgegeven dan 
de inhoud op de cliëntenkaart. Hierdoor hebben we ontdekt dat in de nieuwe versie bij gebruik van 
veldnamen in de brieven de inhoud automatisch vervangen wordt door de inhoud van een 
overeenkomstig veld uit de te gebruiken databasetabel. Kortom, 'Aanhef' werd altijd vervangen door 
hetgeen ingevuld is op de cliëntenkaart bij 'aanhef'. Daar waar nodig is dit nu aangepast, zodat toch 
het opgegeven alternatief gebruikt wordt.
Cliëntenkaart - tabblad Afspraken: lijst werd niet gesorteerd op datum. Dit is aangepast.
Ontvangen emails: Op verzoek een nieuw veld 'Urgentie' voor kleurcodering.
Cliëntenkaart - tekstvensters voor tekst met opmaak: in alle vensters wordt nu tijdens het openen 
van de clientenkaart het standaard opgegeven lettertype (en grootte) ingesteld. De instelling komt 
overeen met de standaardinstelling voor de kladblok. Wilt u lettertype en grootte aanpassen, kies 
dan Cliëntenkaart > menu Algemeen > Instelling marges.
Facturering: bij het maken van een nieuwe factuur werd het btw tarief niet aangepast als een andere 
datum ingesteld werd. Dit is aangepast. Datum wijziging zorgt nu voor een herberekening van de 
factuur op basis van het tarief dat hoort bij de gekozen datum. 

24 Er is een melding ontvangen van 2 gebruikers die in de vensters met menubalk een zwarte 
menubalk zagen waardoor de diverse opties niet zichtbaar waren. Omdat dit doet denken aan het 
probleem met de knoppen (10) hebben we hier dezelfde oplossing voor gekozen. We gaan er van 
uit dat dit probleem nu opgelost is. Natuurlijk is dezelfde oplossing ook doorgevoerd in de andere 
programma's van VIG en ook die programma's zijn als update beschikbaar.

25 Cliëntenkaart - Eigen verslag: ook in het eigen verslag zijn enkele velden aangetroffen die niet 
correct worden weergegeven in het verslag. Beter gezegd, de waarde van de database wordt 
weergegeven, in plaats van een correct vorm gegeven waarde (bijvoorbeeld geslacht, land en 
datums). Als oplossing zijn de volgende velden hernoemd in de lijst: HetGeslacht, Hetland, 
HetPostadresLand, DatumStart, DatumVolgendeAfspraak, DatumGewijzigd.
Cliëntenkaart - Eigen verslag: weergave met kop- en voetregels. Evenals bij brieven en facturen 
wordt nu in dit onderdeel ook de methode van vervolgbladen gebruikt.

26 Factuur / Recept via kladblok (sjabloon): deze procedures bijna geheel herschreven omdat bij een 
gebruiker steeds dezelfde factuur (recept) verscheen (behalve na opnieuw opstarten). Opmerking: 
dit probleem was op ons testsysteem niet te reproduceren.

27 Grootboek - subgrootboeken Project en Kostenplaatsen: hier zat nog een foutje in waardoor geen 
nieuwe records konden worden aangemaakt. Dit is opgelost.
Cliëntenkaart - tabblad Afspraken: op veler verzoek is de knop 'Afspraak via agenda' terug. Na een 
klik op de knop opent de agenda. Dubbelklik vervolgens in het gewenst tijdslot of druk <Enter> en 
de afspraak voor de betreffende cliënt wordt aangemaakt.
Agenda: een snellere manier om afspraken te maken is het gebruik van de <Enter> toets in plaats 
van dubbelklik. Het is echter gebleken dat bij deze snelle methode niet gevraagd werd om de SMS 
herinnering klaar te zetten (indien u hiervan gebruik maakt) en er werd geen afspraak aangemaakt 
op het tabblad Afspraken van de betreffende cliënt. Dit is nu zodanig aangepast dat de SMS vraag 
en het aanmaken van de afspraak op het tabblad zal gebeuren zowel bij gebruik van Dubbelklik als 
bij gebruik van de <Enter> toets.

28 Cliëntenkaart - Eigen verslag: op verzoek is het nu ook mogelijk om dit verslag te gebruiken in 
combinatie met een layout die is ingesteld op 'Gebruik A5 papier'.
Cliëntenkaart - Verslagen - uitgebreide kaart: de inhoud van de velden Klacht, Diagnose en Advies 
werd niet correct weergegeven (was nog gebaseerd op de oude versie waar in deze velden geen 
opmaak mogelijk was). Dit is opgelost.

29 Diverse kleine aanpassingen.
Cliëntenkaart - brieven: bij gebruik van de velden klacht, diagnose en advies werden in de brief de 
rtf codes weergegeven. Het blijkt niet mogelijk om hier opgemaakte tekst in te voegen. Als oplossing 
is (voorlopig) gekozen voor het omzetten van de opgemaakte tekst in 'platte tekst' welke wel goed 
wordt ingevoegd.
Cliëntenkaart - Zoeken: het zoeken in Klacht, Diagnose, Advies en Opmerking is verwijderd uit de 
normale zoekacties. De velden die in het zoekmenu gebruikt worden, worden direct tijdens het 
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starten van de cliëntenkaart geheel ingelezen. De inhoud van de genoemde velden kan bij dit 
inlezen een extra belasting vormen. De velden zijn nu ondergebracht in het submenu van 'Extra 
selectie op basis van ....
Cliëntenkaart - Recepten: Op verzoek is het nu mogelijk om een minteken te gebruiken in het veld 
voor het aantal dagen voor de melding 'recept bijna op'. Wordt een minteken gebruikt, dan zal de 
melding verschijnen zoveel dagen ná het 'op' zijn, terwijl zonder minteken de melding verschijnt 
zoveel dagen vóór het 'op' zijn van het voorgeschreven middel.
Op verzoek is tevens de onderwerpsregel bij verzending via e-mail aangepast. Deze bevat nu 
'Recept voor <naam>' ipv 'Recept <datum>' .
Cliëntenkaart - Zorgverzekeraars: er is een zoekfunctie ingebouwd in het venster met de 
zorgverzekeraars. 
Elektronische Declaratie: Het invoeren van de 'prestatie' voor elektronische declaratie is nu 
ingebouwd, inclusief het maken van een factuur voor de 'Eigen Bijdrage' als het declaratiebedrag 
kleiner is dan het te innen bedrag. Dit onderwerp is voor ons natuurlijk net zo nieuw als voor de 
gebruiker. In eerste instantie is dan ook gekozen voor invoer van een prestatie per cliënt. De optie is 
nu dus alleen beschikbaar via het menu 'Elektr.Decl' van de cliëntenkaart. We zijn nog aan het 
wachten op extra gegevens van VECOZO zodat we een en ander kunnen afwerken. Het insturen 
van declaraties is dus nog NIET mogelijk.

30 Sjablonen (recept en/of factuur): Als per ongeluk geklikt wordt op het pictogram 'Opslaan' in plaats 
van 'Opslaan als', wordt het sjabloon overschreven met de inhoud van de kladblok. Dit is nu zo 
aangepast dat 'Opslaan' hetzelfde werkt als 'Opslaan als'.
Verzonden e-mails - opnieuw verzenden: bij wijzigen van geadresseerde of 'CC' e.d. was het 
resultaat een foutmelding (maar toch verzenden van de mail) en een niet goed opslaan van de 
nieuwe mail(gegevens). Deze 2 fouten zijn opgelost.
Uitwisselingsbestand boekhouder: EasyAccount is nog niet overgezet naar een nieuwe .NET versie, 
maar kan gewoon werken met het uitwisselingsbestand dat aangemaakt wordt in EasyAdministratie. 
Bij het terug inlezen van dit bestand was nog een aanpassing nodig indien de boekhouder een btw 
aangifte heeft aangemaakt met levering van diensten naar andere EU landen (ICP opgave).

31 Agenda - sms dienst: onder bepaalde omstandigheden worden gebruikersnaam en wachtwoord 
voor de sms-dienst niet opgeslagen. De procedure is zodanig aangepast dat de instellingen via 
[Instellingen > SMS dienst instellen] altijd worden opgeslagen zodra op 'OK' geklikt wordt.
E-mail: het opnieuw verzenden van een zojuist verzonden e-mail kon in sommige gevallen leiden tot 
fout 12002 (niet correct initialiseren van de mailcomponenten). Het instellen is aangepast, en we 
gaan er van uit dat dit probleem nu opgelost is.
Cliëntenkaart: wijzigen van zorgverzekeraar via de knop op het tabblad zorgden niet in alle gevallen 
voor de vraag 'mutaties opslaan'. Dit is opgelost.
Transactievenster: de tabvolgorde is gecontroleerd en waar nodig aangepast. Bij boeken in het 
verkoopboek (indien geen gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde factureringsmodule), wordt nu 
weer automatisch het eerstvolgende factuurnummer ingevuld. Debiteur/Crediteurgegevens worden 
nu ook gecontroleerd als op andere wijze dan via <Enter> toets het veld verlaten wordt.
Elektronische declaratie: weer een stapje verder. Het daadwerkelijk aanmaken en verzenden van de 
declaratie moet nog en het inlezen/verwerken van retourberichten. Voor deze onderdelen zijn we 
nog (steeds) aan het wachten op bericht van VECOZO.

32 Agenda: diverse procedures zijn opgeschoond en aangepast. Incidenteel was er bijvoorbeeld nog 
de fout 'Concurrency violation ... 0 of 1 record affected' en er konden problemen ontstaan bij het 
aanpassen van zogenaamde afspraken met een herhalingspatroon. Met de gedane aanpassingen 
horen deze problemen (hopelijk) tot het verleden.

33 Agenda: de agenda kan in feite op 2 manieren gevuld worden vanuit de database. Of alle afspraken 
worden in één keer ingelezen (bij start agenda of tijdens het verversen van de agenda), of er 
worden steeds afspraken van een bepaalde periode (standaard 21 dagen) ingelezen. Bij een 'kleine' 
agenda zal het in één keer inlezen sneller werken, terwijl bij 'grote' agenda's de 2e methode sneller 
zal zijn. Vanaf nu kan de gebruiker zelf de keuze maken tussen 'één keer' of 'per periode'. Dit kan 
ingesteld worden via agenda > instellingen > 1. instellingen ivm tijden en dagen.

34 Agenda: een van de oplossingen in 32 maakte uiteindelijk de oorzaak duidelijk van de 'Concurrency 
violation ...'. Als een nieuwe afspraak werd aangemaakt en deze werd daarna (zonder de agenda af 
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te sluiten of te verversen) verplaatst of verwijderd, dan kwam de fout. Na 32 was de fout weliswaar 
weg, maar werd de afspraak niet verplaatst of verwijderd. Met deze versie is dit probleem opgelost.

35 Cliëntenkaart: bij elke melding wordt in principe de cliëntenkaart verlaten en dat zorgt dan voor de 
melding 'Mutaties opslaan' als er iets gewijzigd is. Deze vraag verschijnt hierdoor eigenlijk te vaak. 
Het programma is nu zodanig aangepast dat bij meldingen die samenhangen met het invoeren van 
gegevens, de vraag voor opslaan mutaties overgeslagen wordt.
Betalingsherinneringen bij VIG Standaard abonnement: In VIG Professional worden de gegevens 
voor de overzichten bij de betalingsherinneringen gehaald uit de boekhouding. Bij VIG Standaard is 
de boekhouding leeg en moet dus volstaan worden met de gegevens uit de facturering. Omdat er 
een melding kwam dat deze module niet werkte, is een en ander gecontroleerd. Uit deze controle 
kwam naar voren dat de module nooit heeft kunnen werken, ook niet in het oude programma 
VIGAdmin. Ook bij deze herinneringen werd namelijk geprobeerd de gegevens op te halen uit de 
boekhouding (lege boekhouding > geen betalingsherinneringen). Zowel het oude als nieuwe 
programma is nu aangepast zodat ook gebruikers van VIG Standaard betalingsherinneringen 
kunnen maken.

36 Facturering - VIG Standaard: tijdens het werken aan het programma wordt met name de licentie 
voor VIG Professional gebruikt om te controleren of het programma datgene doet wat het moet 
doen. Bij het wisselen van factuurdatum tussen voor en vanaf 1 oktober wordt in VIG Professional 
het correcte btw percentage gebruikt tijdens het maken van de factuur. Nu is gebleken dat dit bij 
VIG Standaard niet zo was. De procedure is aangepast zodat ook in VIG Standaard nog facturen 
gemaakt kunnen worden met het oude btw percentage.

37 Agenda - verslagen: het dagrapport kon onder speciale omstandigheden een reeks foutmeldingen 
geven als er geen afspraken waren op de geselecteerde dag. Dit is opgelost.
Cliëntenkaart - elektronische declaratie (VIG Professional): Op dit moment zijn in principe alle 
onderdelen aanwezig: invoeren prestaties, aanmaken declaratie-batch, inlezen retourberichten. Het 
automatisch verzenden en ophalen middels een systeemcertificaat van VeCoZo moet nog, plus het 
semi-automatisch verwerken van de retourberichten in reeds gedeclareerde prestaties. Vanwege de 
IT 2012 beurs en aanstaande update, zal dit even moeten blijven liggen. Let op, u dient zelf te 
zorgen voor de benodigde overeenkomsten met VeCoZo en zorgverzekeraar(s).

38 Tijdens het maken van het testbestand voor de IT 2012 kwamen we nog een paar 
schoonheidsfoutjes tegen. Deze zijn opgelost.

39 Agenda - instellingen: vanwege een foutje werden bij een nieuwe administratie de 
standaardwaarden niet correct geladen, maar verscheen een foutmelding. Dit is opgelost.

40 Cliëntenkaart: het aanpassen van startdatum of 'eerstvolgende afspraak' op het 1e blad van de 
cliëntenkaart zorgde niet voor de vraag 'mutaties opslaan'. Werd alleen een van beide datums 
gewijzigd, dan werden deze dus niet opgeslagen (let op: worden afspraken gemaakt via de agenda, 
dan wordt de datum 'eerstvolgende afspraak' automatisch door het programma ingevuld en 
opgeslagen). Dit is opgelost.
Agenda - SMS dienst instellen: wijzigen van gebruikersnaam en/of wachtwoord gaf een foutmelding. 
Ook dit is opgelost.
Transacties: bij een memoriaalboeking ging de cursor niet automatisch naar de debet kolom na 
keuze van de grootboekrekening. Voorts kon het bij het invoeren van een boekingsregel met 
debetbedrag voorkomen dat een afrondingsfout ontstond tijdens het gebruik van de <Enter> toets in 
het (lege) credit veld. Beide probleempjes zijn opgelost.
Contactpersonen: bij het rechtstreeks invullen van de gegevens in de tabel kon het voorkomen dat 
deze wijzigingen niet werden opgeslagen (met name als er slechts één contactpersoon was). Dit is 
opgelost.
Basisinstellingen administratie: het opslaan van wijzigingen in Standaard 1 en 2 is verbeterd. 
Tevens zijn op deze tabbladen knoppen gemaakt voor de keuze van een grootboekrekening (kas, 
kruisposten, producten uit VIG e.d.)
Cliëntenkaart, Crediteurenkaart en Personeelskaart: wijziging van het land na aanpassing adres was 
niet direct zichtbaar op de kaart. Dit is aangepast. Tevens wordt de wijziging nu direct - zonder 
vragen - opgeslagen. Hiermee samenhangend is een ander probleempje ook opgelost: na 
wijzigingen van een veld dat voorkomt in de overzichtslijst werd tijdens het bladeren niet de 
volgende of vorige kaart getoond, maar de volgende/vorige vanaf de 1e kaart. Nu gaat het bladeren 
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op correcte wijze.
41 Transacties: nieuwe optie: het is nu mogelijk om een bestand (aanwezig op de harde schijf) te 

koppelen aan een transactie en/of transactieregel (muv in- en verkoopboek). Standaard zoekt het 
programma deze bestanden in de map 'Boekstukken' onder de algemene datamap. Het 'oproepen' 
van deze bestanden is mogelijk via mutatiekaarten, overzicht transacties, overzicht inkoopfacturen 
en overzicht verkoopfacturen. Bij het overzicht verkoopfacturen is tevens een knop ingebouwd om 
de 'oorspronkelijke' factuur te bekijken als deze gemaakt is met het programma.

42 Basisinstellingen administratie: - medewerkers: het instellen van een wachtwoord bij een 
medewerker werkte niet. Het probleem is nu opgelost.
- rubrieken: er is een koppeling tussen rubrieken en grootboekrekeningen in de database. Dat 
betekent dat tijdens het verwijderen van een rubriek alle bijbehorende grootboekrekeningen ook 
verwijderd worden. Er is nu een beveiliging ingebouwd waardoor rubrieken die gebruikt worden in 
het grootboek NIET te verwijderen zijn.
Bestanden inpakken: er zat nog een probleempje in deze routine dat naar voren kwam als er 
meerdere bestanden geselecteerd werden die 'ingepakt' moesten worden. Dit probleempje is 
opgelost.
Verzonden e-mails: ook als de mail niet verzonden is vanwege een fout, wordt deze in de lijst 
'verzonden e-mails' opgenomen. Dit is gedaan om later de mail alsnog te kunnen versturen. Voor de 
duidelijkheid wordt nu bij de NIET verzonden mail de foutmelding weergegeven in het venster 
'verzonden e-mails'. Tevens wordt nu ook het tijdstip van verzending opgenomen.
Factuurlayout: als gebruik gemaakt werd van briefpapier als watermerk, dan kon dat links en rechts 
problemen geven vanwege de standaardmarge van 1,5 cm links en rechts. Voor nu is hier de 
volgende oplossing voor 'verzonnen': als u een watermerk instelt wordt de linker- en rechtermarge 
verkleind tot elk 0,5 cm; daarna worden alle elementen van de pagina (muv watermerk natuurlijk) 1 
cm naar rechts verplaatst.

B Tijdens het herschrijven en tijdens de workshops zijn nog een paar foutjes boven water gekomen, 
met name schoonheidsfoutjes. Deze zijn opgelost.

Handleiding (versie 9.7 revisie 1, 2 en 3)
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2012)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke maand (rond de eerste) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
Drive!, Geurland, Proviform ActiPet

Verwijderde productlijnen:
Uniflona (De Vlieger Import Export)

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
BioVitaal, Drenco NV (Fytobell), ElVitaal, Synofit Europe, Vita Producten

Geheel nieuw vademecum:
BioVitaal, Bonusan, ElVitaal, Holisan, Madal, Bal, The Ortho Company, New Care Supplements, 
Solgar, Solgar, Synofit Europe, Vita Producten, VitOrtho, Volatile.

Nieuwe productlijnen:
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Bloesem Remedies Nederland (Australië Light Frequency Essences, The African Tree Essences)
Toevoegingen en wijzigingen:

Alfytal, Aloysius kruiden, AOV, AOV natuurlijke voedingssupplementen, Aromed Natuurproducten, 
Balance Pharma, Biohorma, Bional, Biover, BioVitaal, Bloem, Bloesem Remedies Nederland, Chi 
International, Complementaire Gezondheidszorg Susteren, Energetica Natura Benelux, Handelshuis 
Mulder, Health Benefits 08, Heel, Madal Bal, Metagenics, NaturaPharma, Nutriphyt, Nutrivital, 
Orthica, Parmalux, PK Benelux, Proviform, Sjankara, Springfield Nutraceuticals, Teva Nederland, 
Timm Health Care, Trophax, VitaKruid, Vita Valeo, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, 
VitOrtho, VSM.

Prijslijsten:
Alfytal, Aloysius kruiden, AOV, AOV natuurlijke voedingssupplementen, Arkopharma, Aromed 
Natuurproducten, BalancePharma, BioVitaal, Bloem, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Chi 
International, Complementaire Gezondheidszorg Susteren, De Cruydhof, ElVitaal, Emonta, 
Energetica Natura Benelux, Handelshuis Mulder, Health Benefits 08, Heel Biolog. Geneesm., 
Holisan, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy & Co, Madal Bal, Metagenics, NaturaPharma, New 
Care Supplements, Nutriphyt, Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho Company, PK Benelux, Proviform, 
Sjankara, Solgar, Springfield, Surya Products, Teva Nederland, Timm Health Care, Trophax, 
Unipharma, Vita Producten, VitaKruid, Vita Valeo, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, 
VitOrtho, De Vlieger Import Export, Volatile.

Registratie:
De registraties tot en met 27 november 2012 zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in 
de geneesmiddelen informatiebank die dag was van 30 augustus 2012). Tevens zijn de middelen 
welke inmiddels geregistreerd zijn uit de lijst 'in behandeling' gehaald.

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
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Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2012: Apeldoorn, 10 en 11 november. stand 406
IT 2013: Apeldoorn, 9 en 10 november. stand ?

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen. Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) 
en VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2013

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2013

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat gebruikers overstappen naar de nieuwe .NET versie 
van VIG. Voorlopig zal ervoor gezorgd worden dat 'VIG voor Windows' gewoon gebruikt kan worden met 
het nieuwste vademecum. Eventuele fouten in de programma's zullen ook nog opgelost worden, maar 
verder worden dus geen nieuwe mogelijkheden of dergelijke in deze programma's ingebouwd. Daarom 
ook dat vanaf nu in dit hoofdstuk 'nieuw in ...' alleen gesproken wordt over de programma's van de .NET 
versie.

Programma (VIG.NET versie 10.2 revisie 1, 2 en 3)
In alle programma's zijn steeds diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie 
vanaf de dvd is dan ook nodig om tussentijdse programma-updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
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5. EasyAdministratie
* bij VIG versie10.2.1
A Sinds de december-versie zijn er weer enkele updates geweest. Dit keer niet alleen vanwege 

gevonden fouten, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de 
gebruikers. De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Activa/Afschrijvingen: de velden bedrag en restwaarde werden niet correct uitgelezen waardoor de 
bepaling van het standaard afschrijvingsbedrag niet mogelijk was. Dit is opgelost.
Agenda: verwijderen van één voorkomen van een afspraak met herhaalpatroon. Dit geeft een fatale 
foutmelding. Er is geen 'echte' oplossing voor dit probleem gevonden (ook niet bij de makers van 
deze component), maar er is wel foutopvang ingebouwd zodat het programma niet vastloopt. 
Oplossing voor het verwijderen van een afspraak uit een reeks: verplaats de betreffende afspraak 
en verwijder daarna de verplaatste afspraak.
Cliëntenkaart - menu Facturen - Omzet per cliënt per omzetrekening: gaf een foutmelding omdat het 
veld voorvoegsel nog niet was opgenomen. Dit is opgelost.
Standaardteksten (brieven): Nieuwe optie om onderwerp op te geven en een standaard bijlage voor 
verzending via mail. 
E-mail vanuit cliënt versturen: nieuwe optie om een standaardtekst over te nemen. Staan er velden 
in, dan wordt de inhoud meteen vervangen door de cliëntgegevens. Onderwerp en bijlage van de 
standaardtekst worden eveneens opgenomen (onderwerp alleen als dit in het mailvenster nog leeg 
is).

2 Cliëntenkaart - tekstvelden: het instellen van een standaard lettertype verliep niet helemaal correct. 
Dit is opgelost. Het standaard lettertype kan worden ingesteld via (menu Algemeen > Kladblok >) 
'Instellingen en marges'.
Basisinstellingen administratie - Standaard 2: na aanpassing van de 'rekenregel' (bv verkoopprijs = 
prijs excl. + btw) was opnieuw starten nodig om deze instelling te gebruiken in het artikelbestand. Dit 
is aangepast.
Betalingsherinneringen via e-mail: verliep niet goed. Probleem is opgelost.
Cliëntenkaart - Veldnamen en Opties: een nieuwe optie om aan te geven dat een melding moet 
worden weergegeven na het opslaan van de wijzigingen in de cliëntgegevens. De procedure rond 
het opslaan is aangepast zodat het programma correct opslaat, zelfs na tijdelijk verlies van de 
verbinding met de database.

3 Bankafschriften: het inlezen van de afschriften van SNS Bank zakelijk is toegevoegd.
4 Agenda: nieuwe optie in menu instellingen om aan te geven dat het e-mailadres en de 

telefoonnummers moeten worden opgenomen bij de afspraak (in veld opmerkingen).
5 Mutatiekaart: de wijzigingen in het veld 'omschrijving' werden niet opgeslagen. Dit is opgelost.

Agenda - synchronisatie met Outlook: kleine aanpassing omdat er een foutmelding kon voorkomen 
bij het importeren (kolom Id moet uniek zijn).

6 Boekjaar afsluiten: als extra beveiliging zijn de knoppen 'voorlopige en definitieve afsluiting' nu 
alleen beschikbaar als ze nog niet gebruikt zijn en als het actieve boekjaar in het verleden ligt (dus 
vóór het actuele kalenderjaar).
Facturen, brieven, verslagen, etc. - export naar pdf: beveiliging is geactiveerd. De pdfbestanden 
kunnen door de ontvanger geopend worden; de inhoud kan NIET gewijzigd worden, eventueel kan 
wel een gedeelte gekopiëerd worden of de pdf kan afgedrukt worden.
Opties: nieuwe optie in verband met het afdrukken van de 'niet-zakelijke' factuur, welke met name 
bedoeld is voor die gebruikers die tot 1 januari 2013 vrijgesteld waren van btw. Er is 04-01-2013 ('s 
avonds) een nieuwsbrief via e-mail verstuurd over dit onderwerp.

7 Opties: Op verzoek is het nu ook mogelijk om de tekst voor het 'te betalen bedrag' aan te passen als 
gekozen wordt voor geen vermelding van de btw.
Cliëntenkaart: als alleen de datum 'Gewijzigd' aangepast wordt, wordt niet meer de vraag gesteld of 
u de mutaties wilt opslaan (het opslaan gebeurt dus automatisch).
Boekhouding: ivm de traagheid op het netwerk zijn in deze versie al enkele procedures 
geoptimaliseerd (het doorboeken van een factuur en het opslaan van een boeking).
Standaard betaalwijze: de ingestelde standaard betaalwijze wordt nu ook gebruikt als u kiest voor 
(verzamel)nota (cliëntenkaart) of het factureren van geselecteerde afspraak (agenda).
Algemene adresklapper: in overeenstemming gebracht met de cliëntenkaart, crediteurenkaart, etc. 
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Tevens kan nu gewerkt worden met groepen.
Diverse onderdelen: optimalisatie van procedures.

8 Btw-aangifte: schoonheidsfoutje bij het ophalen van een opgeslagen btw-aangifte. Omdat werd 
uitgegaan van het percentage op 1 januari ging de weergave van percentages in het formulier en de 
controle ivm de elektronische aangifte fout. De bedragen op het formulier zelf waren correct. Dit is 
nu aangepast zodat ook de controle en de weergave van percentages goed gaan bij het 4e kwartaal 
van 2012.

9 Oeps, te snel geweest met de vorige update. Het schoonheidsfoutje was nog niet helemaal weg. 
Deze update is gecontroleerd en werkt dus zoals het moet bij de btw aangifte.

10 Werkplekken: Tot nu toe werd altijd het serienummer van de harde schijf gebruikt om de werkplek te 
identificeren. Omdat het bepalen hiervan in de nieuwe versie incidenteel kan leiden tot een leeg 
serienummer, wordt vanaf nu de naam van de computer gebruikt. In de tabel werkplekken is naast 
de computernaam nu ook het IP adres en MAC adres zichtbaar.
In- en Verkoopboek: bij het invoeren van één boekingsregel kon bij keuze 'excl. btw' een 
afrondingsfoutje ontstaan van 1 cent in het btw-bedrag dat er maar moeilijk uit te krijgen was. Dit is 
opgelost.
Agenda - synchroniseren met Outlook: het foutje met betrekking tot het importeren van afspraken is 
opgelost.
Agenda - nieuwe optie: in menu Algemeen is een nieuwe optie opgenomen voor het exporteren en 
importeren naar en *.ics (iCalendar) bestand. 

11 Opties en Onderhoud - tabblad Diversen 2: nieuwe optie. U kunt nu instellen dat u automatisch wilt 
controleren of een update beschikbaar is. Dit kan of bij elke start van het programma of iedere 
zoveel dagen.
Versie 7.1.1.0
Deze versie dient - vanwege nieuwe versies van componenten - geïnstalleerd te worden via een 
complete installatie. Het installatiepakket kan opgehaald worden via de website. Er is hierover een 
nieuwsbrief verstuurd. In deze versie zijn diverse onderdelen geoptimaliseerd en het automatisch 
verzenden van declaraties naar VeCoZo is ingebouwd. Verder:
- probleem met synchronisatie Outlook 2010 is opgelost (vandaar de nieuwe versies van 
componenten)
- Agenda: mogelijkheid tot het versturen van een herinnering via e-mail.
- Kladblok: nieuwe opties.
- Opties en Onderhoud: nieuw tabblad Beveiliging. De database kan nu beveiligd worden met een 
wachtwoord (ingesteld door programma) en de inhoud kan versleuteld worden.
- Btw-aangifte: de verplichte controle op de 25 euro verschil is komen te vervallen.
- Help: de handleiding is aangepast.

1 De nieuwe versie werd iets te snel verspreid.
Achteraf bleek dat nog de testwebsite van VeCoZo stond ingesteld. Dit is nu aangepast.
Tevens is gebleken dat op enkele plaatsen geen rekening werd gehouden met de 
wachtwoordbeveiliging van de database. Zo gaf het openen van Crediteuren een foutmelding. Ook 
dit is opgelost.
Help, Vademecum, Etiket en E-mailvenster: hier werd nog het standaardtype tekstvenster voor rtf 
gebruikt. Dit is gewijzigd in hetzelfde type dat elders binnen het programma gebruikt wordt. Deze 
aanpassing zorgt er tevens voor dat nu eenvoudig afbeeldingen geplakt kunnen worden in een te 
versturen e-mail. Omdat in dit venster ook een html bestand kan worden ingelezen, wordt nog 
onderzocht of het html tabblad bij e-mail kan komen te vervallen.
Bij sommige gebruikers opende vensters op de achtergrond. Er is nu geprobeerd om bij het openen 
van vensters deze naar de voorgrond te 'dwingen'.
In alle tekstvensters kunnen nu in principe afbeeldingen worden geplakt, maar de onderdelen die 
momenteel nog gebruikt worden voor de brieven en verslagen ondersteunen deze optie niet. Dit 
betekent dat als u een afbeelding plakt in bijvoorbeeld een brief, dan zal deze niet verschijnen bij 
het afdrukken van die brief. In de toekomst willen we dan ook alle verslagen e.d. vervangen door 
een type waarbij de afbeeldingen wel getoond worden. Deze aanpassing kan nog even op zich laten 
wachten.

2 Een aantal kleinere aanpassingen die schoonheidsfoutjes kunnen voorkomen.
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Correspondentie naar een derde namens een cliënt (crediteur of personeelslid) gaf een foutmelding 
bij het afdrukken. Deze fout moet ook al in het 'oude' programma (VigAdmin/EasyAdmin) aanwezig 
zijn geweest, maar is nooit gemeld. De oorzaak is opgespoord en verholpen.
Aanvullingen opnemen in het woordenboek tijdens spellingscontrole veroorzaakte een fout. Ook dit 
is opgelost.
Bij het afdrukken van herinneringen is er altijd van uitgegaan dat de gebruiker aangeeft dat de 
afgedrukte herinneringen verzonden zijn. Wordt dit laatste niet gedaan, dan kunnen 'oude' 
herinneringen naar boven komen als een volgende herinnering wordt afgedrukt. Omdat dit 
verwarrend kan werken hebben we het programma aangepast. Vóór het afdrukken zal het 
programma automatisch alle herinneringen op 'Verzonden' instellen als de bijbehorende factuur 
inmiddels geheel voldaan is.
Facturen(overzicht), Order(overzicht): de instelling 'Printerdialoog tonen' wordt nu opgeslagen zodra 
het venster wordt gesloten.

3 Pakbon bij orders van cliënten: Ordernummer en orderdatum ontbraken in de afdruk. Bij meerdere 
layouts werd geen rekening gehouden met de ingestelde layout. Beide problemen zijn opgelost.
E-mail naar groep: evenals bij de persoonlijke e-mail naar meerdere cliënten, wordt nu ook bij de 
bulkmail een logboek aangemaakt met daarin de e-mailadressen die opgenomen zijn bij de BCC. 
De naam van het logboek begint met LogboekEmailBulk gevolgd door datum en tijd. Logboeken zijn 
gewone tekstbestanden en kunnen dus bijvoorbeeld met de kladblok worden geopend.

B Verder zijn er nog een aantal kleinere aanpassingen en er wordt nog steeds gewerkt aan 
optimalisatie van het programma.

- Nieuw in de aprilversie is een extra veld op de cliëntenkaart 'Let op'. Het tekstvak is rood en kan dus 
gebruikt worden voor een korte notitie die aandacht behoeft.

- De extra tabel met btw tarieven wordt uitgebreid met het tarief 21% per 1 oktober. Volgens alle 
berichten gaat deze verhoging dit keer definitief door. Hou het echter zelf ook in de gaten. Eventuele 
wijzigingen kunt u zelf doorvoeren via menu Algemeen > Basisinstellingen administratie > tabblad 
BTW.

* bij VIG versie10.2.2
A Sinds de december-versie zijn er weer enkele updates geweest. Dit keer niet alleen vanwege 

gevonden fouten, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de 
gebruikers. Zo zijn nu alle verslagen (incl. facturen en brieven) omgezet naar een andere 
component zodat ook eventueel geplaatste afbeeldingen in de tekst correct worden weergegeven. 
De nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Factureren/boeken: er is een blokkade ingebouwd zodat meerdere keren klikken op 'OK' geen effect 
meer heeft. Vooral bij een trage computer of traag netwerk kon het meerdere keren 'OK' klikken 
resulteren in verlies van de boeking. 
Verslagen: de eerste verslagen zijn geconverteerd naar een nieuwe component. Het gaat om de 
verslagen van het artikelbestand en verslagen van de cliëntenkaart.

2 Agenda: op verzoek de mogelijkheid ingebouwd om aan te geven dat u de woonplaats wilt 
toevoegen aan de naam van de cliënt. Evenals bij de geboortedatum is dit een schakelaar die u aan 
of uit kunt zetten in het menu instellingen van de agenda.
Agenda - instellingen: het wissen van een regel in de tabel vrije dagen ging fout (in feite werd altijd 
de eerste regel van de tabel gewist bij de keuze 'wis regel'). Dit is opgelost.
Cliëntenkaart: de tekstvensters gebruikten niet altijd het - door de gebruiker - ingestelde lettertype. 
We hopen dat dit probleem nu is opgelost.
Vensters schalen: vanaf de aprilversie wordt bij het vergroten/verkleinen van de vensters ook de 
lettergrootte aangepast. Bij een te sterke vergroting is dat natuurlijk niet altijd even mooi. Er is nu 
een maximum ingesteld van 12 punts voor de lettergrootte. 
Verslagen: adressen- en telefoonlijst van cliënten en crediteuren zijn nu ook omgezet, evenals het 
verslag van de crediteurenkaart.

3 Bankafschriften: de overstap naar IBAN begint merkbaar te worden. De Rabobank heeft voor het 
komma gescheiden bestand een nieuw formaat ingevoerd. In deze update is ondersteuning voor dat 
formaat ingebouwd. Omdat ook het oude formaat nog gedownload kan worden, is de keuze 
mogelijkheid ingebouwd voor oud en nieuw formaat.
Tevens wordt in een aantal gevallen het eigen rekeningnummer nu opgenomen als IBAN. Om te 

Pagina 140 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

voorkomen dat het programma een nieuw rekeningnummer aanmaakt bij de afschriften, wordt 
gekeken of het nummer in oud formaat voorkomt in de lijst. Zo ja, dan worden de afschriften daarbij 
opgenomen en wordt het nummer gewijzigd in de IBAN variant.
Basisinstellingen administratie - grootboek: het toevoegen van een nieuwe rekening ging niet altijd 
goed (rubriek bleef leeg of stond verkeerd). Dit is opgelost. Tevens is meteen het verslag (overzicht 
rekeningen) omgezet naar de nieuwe verslag component.

4 Cliëntenkaart - Verslagen: het verslag behandelplan(nen) is opgenomen in het uitgebreide 
cliëntenverslag.
Bij de velden voor iban en bic worden nu automatisch hoofdletters gebruikt. Nieuwe velden in 
verband met betaling via incasso, en wel datum van het afgeven van de machtiging en datum van 
de intrekking; bij bestaande machtigingen wordt als startdatum 1-11-2009 gebruikt (richtlijnen van 
SEPA).
Basisinstellingen administratie - BTW en landen: de knop om een regel toe te voegen bij de btw-
tarieven was verdwenen; deze is 'teruggekeerd'.
Clieopbestand: ter voorbereiding op de wijzigingen ivm Europese incasso, is nu ook de IBAN en BIC 
aanwezig in het incassobestand.
Menu Extra - nieuwe opties (muv EasyAdministratie als onderdeel van VIG Standaard): 
'Gebruikersnamen en wachtwoorden' en 'Licentienamen en -codes'. In principe ingebouwd voor 
eigen gebruik, maar mogelijk zijn deze onderdelen ook van waarde voor andere gebruikers. Het 
toevoegen en wijzigen van regels is voorbehouden aan gebruikers met beheerdersrechten; dit zijn 
trouwens ook de enige gebruikers die opgenomen wachtwoorden daadwerkelijk kunnen zien.

5 Crediteuren - artikelbestand: nieuw menu onderdeel, namelijk 'verslagen'. Mogelijkheid voor verslag 
van prijslijst of prijslijst met extra informatie (bv opmerking, EAN, etc.).
Bankafschriften - inlezen nieuw formaat Rabobank: er zat nog een foutje in de procedure waardoor 
het inlezen van het nieuwe formaat niet goed ging. Dit is opgelost.
Verslagen en rapporten: er zijn weer de nodige verslagen omgezet. Op dit moment wordt bij de helft 
van de verslagen de nieuwe component gebruikt. Brieven en facturen zullen als laatste overgezet 
worden omdat we daar een probleempje tegenkomen met mailmerge als één brief of factuur 
meerdere pagina's bevat.

6 Alle verslagen (incl. brieven en facturen) zijn nu omgezet naar het nieuwe formaat. Er is een 
nieuwsbrief gestuurd via e-mail over de voordelen van het nieuwe formaat.

7 Verslagen - Recept: er werd een nieuwe pagina aangemaakt vóór het gedeelte met de receptregels. 
Dit is aangepast.
Agenda: kleine aanpassing in verband met het verplaatsen van een afspraak uit een reeks. Op het 
moment dat de afspraak direct weer verplaatst werd, werd de cliëntenkaart niet bijgewerkt en kwam 
ook geen vraag voor de sms-herinnering. Dit is opgelost.

8 Verslagen - brieven/orders/facturen e.d.: bij de verslagen die gebruik maken van de layout kon het 
voorkomen dat de afbeelding voor de tekst kwam te liggen, met als gevolg dat de tekst niet of 
nauwelijks zichtbaar was. Dit is opgelost; de afbeeldingen liggen nu altijd achter de tekst.

9 Verslagen - layout: een oud probleempje dat ooit speelde bij het oude type verslagen was weer 
terug, namelijk het niet nauwkeurig kunnen plaatsen van een afbeelding vanaf een bepaalde maat. 
Dit is opgelost.

10 Verslagen - layout: nog een paar puntjes op de i gezet.
Agenda: het is nu mogelijk om de kleuren en omschrijvingen voor de markering van tijdsloten aan te 
passen. Tevens kunt u kleuren toevoegen. Het aanpassen/toevoegen kunt u vinden in de agenda 
onder menu instellingen.

11 Cliëntenkaart - notities: bij aanmaken nieuwe notitie wordt nu de cursor meteen in het tekstvak 
geplaatst zodat u gelijk kunt typen.
Cliëntenkaart - recepten: bij keuze producten een nieuwe optie ivm magistrale homeopathica. De 
database met keuzemogelijkheden kan vanuit het receptenvenster worden opgehaald.
Bankafschriften: in de tijdelijke tabel voor het inlezen van de afschriften is de lengte van het 
naamveld aangepast.

12 Factuur: op verzoek is het nu mogelijk om de betaling van een factuur te splitsen als bijvoorbeeld 
niet het gehele bedrag per pin of contant betaald wordt. Gebruik dan de knop 'betaling splitsen' 
(tijdens het maken van de factuur) en vul vervolgens een bedrag in bij 'per kas' en/of 'per pin'. 
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Worden beide velden gebruikt, dan zal het programma ook 2 boekingen aanmaken (één in kasboek 
en één in kasboek pinbetalingen).
Voorts is nu een aparte knop aanwezig om de factuur via e-mail te verzenden. Maak hiervoor wel 
via de optie standaardbrieven in menu Algemeen van de cliëntenkaart een standaardtekst aan, 
aangezien het programma zal vragen om een standaardtekst voor de begeleidende e-mail.
Facturenoverzicht: nieuwe optie om een selectie van facturen via e-mail te versturen (factuur als 
bijlage). In het overzicht zijn een aantal nieuwe kolommen opgenomen: Contant, per pin en per bank 
in verband met de gesplitste betaling; V en M in verband met de nieuwe optie om te versturen via e-
mail (V= Verzonden of afgedrukt; M = via e-mail). Extra menu (vinkjes) om in één keer de vinkjes in 
V of M te zetten of te verwijderen.

13 Cliëntenkaart / Crediteurenkaart: bij invoer IBAN en BIC worden de letters automatisch omgezet 
naar hoofdletters. Tevens is er een controle ingebouwd op het IBAN. Tijdens de controle wordt 
alleen gekeken naar de letters en cijfers die de IBAN vormen.
In principe is dit de laatste update voor de dvd van augustus, aangezien in juli updates van de 
diverse componenten van derden zullen worden getest.

14 Activa en afschrijvingen: Indien de aanschafdatum gewijzigd wordt in een datum die voor het actueel 
boekjaar ligt, wordt gecontroleerd of de 'oude' boekjaren voorkomen in de afschrijvingentabel. Zo 
niet, dan worden records aangemaakt voor de jaren die NIET voorkomen. Op deze manier kan ook 
'oude inventaris' correct worden opgenomen in het overzicht.
Bankafschriften inlezen: ING gebruikt nu ook de IBAN voor het eigen rekeningnummer. Om ervoor 
te zorgen dat het nieuwe bankafschrift wordt opgenomen bij het 'oude' nummer, is de procedure 
enigszins aangepast. Dit zou nu ook voor de andere banken moeten werken als zij het IBAN 
gebruiken.

15 Facturen: nog enkele extra controles in verband met de splitsing van betalingen of het achteraf 
wijzigen van betaling of betalingswijze.
Incasso: in verband met de nieuwe incasso overeenkomsten is beheer nodig van overeenkomsten 
en machtigingen. Dit is nu ingebouwd. Beheer van de overeenkomsten kan vanuit de 
basisinstellingen. Beheer van de machtigingen gaat deels automatisch, maar een en ander kan 
worden aangevuld via het tabblad Diversen van de cliëntenkaart (knop beheer incasso....)

B Verder zijn er nog een aantal kleinere aanpassingen en er wordt nog steeds gewerkt aan 
optimalisatie van het programma.

- Nieuw in de augustusversie is verder nog de mogelijkheid om via Opties en Onderhoud op tabblad 
Internet zelf de poort voor verzending van e-mail in te stellen. Standaard is dit altijd 25 voor een 
onbeveligde verbinding, maar soms wordt daar van afgeweken.

- De gebruikte componenten van derden zijn vervangen door de laatste nieuwe versie.
* bij VIG versie10.2.3
A Sinds de augustus-versie zijn er weer enkele updates geweest. Dit keer niet alleen vanwege 

gevonden fouten, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de 
gebruikers of om nieuwe specificaties zoals Sepa op te nemen.De nummers voor onderstaande 
wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Correspondentie en standaardbrief: in het venster voor het maken van brieven enkele werkbalken 
toegevoegd, en wel voor o.a. plaatsen van afbeeldingen en aanmaken van tabellen.

2 Tekstkaders voor 'platte' tekst die meerdere regels tekst kunnen bevatten en die voorkomen in 
schermen die de gebruiker kan vergroten/verkleinen: lange regels tekst passen zich niet aan de 
breedte van het kader aan, maar blijven op één regel staan. Dit is een bug in de component voor 
het vergroten/verkleinen. Wij hebben de leverancier van die component op de hoogte gesteld van dit 
probleem en voor nu een alternatieve oplossing ingebouwd om ervoor te zorgen dat de tekst toch 
goed wordt weergegeven.

3 E-mail: het ontvangen van e-mails was oorspronkelijk bedoeld voor 'eenvoudige' e-mails. Nu blijkt 
dat er ook gebruikers zijn die via deze weg complexe e-mails ontvangen of e-mails met bijlages. De 
omvang van de tabel kan dan behoorlijk toenemen, hetgeen vervolgens problemen kan geven bij 
het laden van de tabel (tijdens het openen van 'Ontvangen e-mails' of 'Verzonden e-mails). Tevens 
bleek dat in sommige gevallen de tekst (met name accenten) niet correct werd weergegeven. Zowel 
Ontvangen als Verzonden e-mails is nu geoptimaliseerd en aangepast.
Bij het 'beantwoorden' van ontvangen e-mails werd de platte tekst versie overgenomen in het 
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antwoord. Bij sommige mails komt echter geen 'platte' tekst versie voor. Tijdens het aanpassen is 
ook dit onderdeel aangepakt zodat de html versie standaard wordt overgenomen in het antwoord. 
Omdat dit zorgde voor een nieuw probleem in het omzetten van de rtf-tekst naar html via de 
hiervoor ingekochte speciale component, hebben we deze component laten vervallen en vervangen 
door de ingebouwde mogelijkheden van de opgenomen tekstverwerker. Voor zover wij nu kunnen 
beoordelen wordt de mail nu correct opgebouwd en verzonden, ook als er sprake is van 
afbeeldingen in de mail.
Factuur direct verzenden via e-mail: Bij 'Veldnamen en Opties' op de cliëntenkaart kunt u aangeven 
dat u zelf ook een kopie wilt ontvangen van deze e-mail.

4 Alternatieve omschrijvingen in facturen en orders: Als via Standaard 1 (basisinstellingen) het gebruik 
van alternatieve omschrijvingen werd ingesteld, dan ging dit mis bij de orders (zowel voor cliënten 
als crediteuren). Dit probleem bleek al te bestaan vanaf de 'oude' Windows versie van het 
programma. Het is nu aangepast, zodat het ook werkt voor de orders.
Uitwisselingsbestand boekhouder inlezen: door een 'stomme' fout lukte het niet om nieuwe 
boekingen van de boekhouder in te lezen. Dit is opgelost.
Zakelijke factuur: nieuwe optie om een bestelreferentie op te geven. Deze referentie kan maximaal 
255 tekens bevatten en wordt aan het eind van de factuur vermeld. Deze optie kan gebruikt worden 
als het veld voor de referentie (in de kop van de factuur) te klein is. Geldt voor een cliënt altijd 
dezelfde bestelreferentie, dan kunt u deze invullen op de cliëntenkaart. Bij het aanmaken van een 
nieuwe factuur, wordt deze dan standaard overgenomen op de (zakelijke) factuur.

5 Er zijn nog enkele schoonheidsfoutjes ontdekt en opgelost.
Pakbon order: er verscheen altijd de regel dat de pakbon betrekking had op een nalevering.
Notities bij contactpersonen crediteuren: er werd geen uniek nummer aangemaakt zodat bij elke 
datum alle notities verschenen (voor zover aangemaakt bij een contactpersoon).
Notities bij cliënten / crediteuren: na wijzigen tijd kwam niet de zojuist gewijzigde notitie in beeld.

6 Rapport overzicht afschrijvingen: hier diende de gebruiker eerst de knop verzenden aan te klikken 
m.b.t. een parameter. Dit is aangepast zodat het rapport meteen verschijnt.
Basisinstellingen administratie - medewerkers: in plaats van het opgeven van een afbeelding die pas 
net voor het verzenden aan het begin of einde van de mail wordt opgenomen, is het nu ook mogelijk 
om een afbeelding in de tekst van de ondertekening op te nemen. Ook de afhandeling van een 
eventueel opgenomen hyperlink in de ondertekening wordt nu correct verwerkt.
Opties voor opmaak: vensters voor standaardbrieven, correspondentie en bewerken van tekst 
beschikken nu over dezelfde opmaakmogelijkheden als de kladblok. Vanwege de ruimte is het 'lint' 
in deze vensters geminimaliseerd. Klik op een menuknopje en het lint komt tevoorschijn, of rechter 
muisknop en dan 'lint maximaliseren'. 

7 Geheugenbeheer: het geheugenbeheer van MS Windows is niet altijd even optimaal. Hierdoor kan 
het voorkomen dat vanwege het herhaaldelijk openen en sluiten van dezelfde vensters, het 
programma steeds meer geheugen in gebruik heeft. Bij twee vensters (cliënten en agenda) is nu het 
sluiten vervangen door 'verbergen'. Indien deze techniek goed functioneert, zullen we bij meerdere 
vensters dit principe toepassen.
Opties en Onderhoud: tabblad Onderhoud: nieuwe optie om - indien nodig - de verborgen vensters 
daadwerkelijk te sluiten. 
Hulpvenster voor bewerken tekst: het lint met opties voor bewerken rtf tekst bleef ook in beeld bij 
bewerken 'platte' tekst en html. Dit is opgelost.

8 Twee nieuwe opties in menu Extra: Overzicht netwerk (LAN) / Overzicht eigen website gegevens. 
Deze opties zijn primair ingebouwd voor 'eigen gebruik', maar mogelijk zijn ze ook zinvol voor 
andere gebruikers van het programma. Ze zijn NIET zichtbaar in VIG Standaard. In het onderdeel 
'eigen website gegevens' zijn tevens mogelijkheden voor IMAP (zogenaamde webmail) en FTP 
ingebouwd.
Op verzoek: een nieuwe instelling om aan te geven dat de 'voet' van de factuurlayout ook op 
vervolgpagina's moet worden weergegeven (standaard komt deze alleen op de 1e pagina voor). De 
instelling is te vinden bij: menu Algemeen > Basisinstellingen administratie > (Factuur)layout > knop 
'overige instellingen....' > tabblad Diversen.

9 Naar aanleiding van versie 7.2.1.7 het verzoek ontvangen om de optie 'verbergen' in plaats van 
'sluiten' instelbaar te maken. Dit is ingebouwd. Via [menu Algemeen > Opties en Onderhoud > 
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tabblad Onderhoud] kunt u nu instellen dat vensters ALTIJD afgesloten moeten worden bij 
beëindiging van dat venster (terug naar hoofdmenu, OK knop, etc). Standaard is de instelling: 
verbergen ipv sluiten.
Tevens een melding ingebouwd bij de knop 'daadwerkelijk sluiten...' om aan te geven dat de 
verborgen vensters nu gesloten zijn.

10 Enkele schoonheidsfoutjes in de rapporten/verslagen zijn aangepakt.
Willekeurig overzicht op basis factuurregels: geeft een andere uitkomst dan voorheen. Oorzaak blijkt 
een foutieve groepering/sortering die is ontstaan tijdens het herschrijven van de rapporten. Dit is nu 
opgelost.
Overzicht activa en afschrijvingen: schoonheidsfoutje waardoor een rubriek verdeeld kan worden 
over 2 pagina's. Dit is aangepast.
Productinfo in het eigen artikelbestand: het rapport verschijnt, maar met een foutmelding. Dit is 
opgelost.

11 De procedure welke op dit moment gebruikt wordt voor verzending factuur en herinnering direct via 
mail: er werden slechts enkele velden uit de lijst van de standaardbrief ondersteund. Dit is 
aangepast - ook met het oog op toekomstig gebruik van deze procedure - zodat alle velden uit de 
lijst (zonder sterretje) bij het aanmaken van de mail vervangen worden door inhoud van de 
cliëntenkaart.
Naar aanleiding van de melding van een gebruiker dat de beroepsvereniging wenst dat niet alleen 
de naam van de huisarts vermeld wordt bij de cliënt, maar ook het adres en de plaats, is er een 
koppeling gemaakt tussen de algemene adresklapper en de cliëntenkaart. Gebruik de aanwezige 
knop om iemand te selecteren uit de algemene adresklapper. Daarna kan middels de knop 
'Gegevens' de complete adreskaart in beeld worden gebracht. De algemene adresklapper is te 
vinden via hoofdscherm > menu Algemeen.
Incasso volgens SEPA: dit onderdeel is klaar. Tot 1 februari 2014 kan de gebruiker kiezen voor 
aanmaken clieop-3 bestand of het nieuwe SEPA bestand. Test het wel een keer uit, want er zijn 
blijkbaar kleine verschillen tussen de Nederlandse banken. Zelf hebben we een controle uitgevoerd 
bij ING en een algemeen controle programma voor SEPA bestanden.
Pakbon op basis van order: kleine aanpassing waardoor nu alleen regels worden weergegeven met 
een vinkje bij 'Geleverd' als niet gekozen wordt voor 'alleen nageleverde producten'.
Agenda: verwijderen afspraak via menu: ook als 'nee' werd aangegeven bij de vraag of de afspraak 
verwijderd moest worden, werd deze toch verwijderd. Dit is opgelost.

12 Pakbon order: de waarde 0 wordt nu herkend als geldige invoer in kolom 'Aantal Gelev.'. Wordt niets 
ingevuld en toch een vinkje gezet in kolom G, dan gaat het programma er van uit dat het totaal 
bestelde aantal ook geleverd is. Hetzelfde principe wordt ook toegepast bij de kolom 'Aantal Nalev.' 
als een vinkje geplaatst wordt in kolom 'N' (pakbon nalevering).
Agenda: afspraak maken met gearchiveerde cliënt: overzicht bleef leeg. Dit is opgelost.
Grootboek: aanmaken koppelingen kostendragers - grootboekrekeningen; de lijst met 
grootboekrekeningen werd niet gevuld. Dit is opgelost.
Voorraadmutaties invoeren: het venster was niet schaalbaar (te vergroten/verkleinen). Dit is 
opgelost.
Venster met rapport (of factuur, brief e.d.): sommige gebruikers misten het menu 'Email'. Dit is nu 
toegevoegd en werkt hetzelfde als de knop met het envelopje in de werkbalk.
Omschrijving in transactieregels: de lengte gewijzigd van 150 tekens naar 255. Deze aanpassing is 
met name doorgevoerd vanwege het doorzetten van bankafschriften naar de boekhouding. 
Vanwege SEPA komen steeds langere omschrijvingen voor in het bankafschrift. Is de mededeling 
op het bankafschrift langer dan 255 tekens, dan wordt de tekst afgekapt op die lengte.
Bankafschriften: vanwege de langere omschrijvingen is het veldformaat voor de mededeling 
gewijzigd in 'memo' (tekst mag dan langer zijn dan 255 tekens).
Agenda: foutje ontdekt in achteraf koppelen van afspraak aan cliënt; is opgelost.
BTW-aangifte vanaf 2014: de aanmaak van de zogenaamde XBRL of SBR bestanden is 
gerealiseerd. Komende tijd zal gewerkt worden aan de koppeling met de digipoort voor 
elektronische verzending naar de belastingdienst. 
Layout: Als een watermerk ingesteld was, was dit niet te zien bij de mailmerge (afdruk 
samenvoegen) opties; dit is opgelost. 
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Eigen website gegevens - IMAP: er zaten nog een paar foutjes in dit onderdeel waardoor het wissen 
van geselecteerde mails niet goed verliep. Dit is opgelost 
Cliëntenkaart: methodiek aangepast bij het aan-/uitvinken van de 'vinkenkastjes'.
Cliëntenkaart - email naar groep: bij de keuze 'iedereen selecteren die toestemming heeft gegeven 
..' wordt nu automatisch iedereen eerst gedeselecteerd en daarna wordt een vinkje gezet bij 
iedereen die toestemming heeft gegeven.

13 Cliëntenkaart - verslagen: in de vorige versie is de cliëntenkaart - kort aangepast zodat hier alleen 
de tabbladen 'Basisgegevens', 'Diversen' en 'Logboek' getoond worden. Gevolg van die aanpassing 
was dat notities/afspraken op de uitgebreide kaart opeens niet meer konden worden afgedrukt via 
verslagen. Dit is opgelost.

14 Cliëntenkaart - orders: bij het factureren van 'Geleverd' of 'Nabestelling' werd het bestelde aantal 
gebruikt als te factureren aantal. Dit is nu aangepast zodat het programma rekening houdt met 
hetgeen ingevuld is in de kolom 'Aantal Gelev.' of 'Aantal Nalev.'. Let op: 0 wordt gezien als een 
geldig aantal.
BTW aangifte: de elektronische verzending via Digipoort van de overheid is geheel ingebouwd en 
getest. Alvorens deze optie te kunnen gebruiken is echter wel een PKI Overheid certificaat nodig. 
Easy Brothers zal dit certificaat aanschaffen en met het programma meeleveren, zodat vanaf 
volgend jaar iedereen in de gelegenheid is om er gebruik van te maken. Het is wel nog niet duidelijk 
of we het certificaat al binnen hebben voor uitlevering van de december dvd.
Dit is de laatste update vóór verzending van de december dvd. Komende week worden namelijk 
nieuwe versies van de onderdelen van derden geïnstalleerd en getest. Daarna is een complete 
installatie nodig om de onderdelen ook op uw computer te vervangen.

B Verder zijn er nog een aantal kleinere aanpassingen en er wordt nog steeds gewerkt aan 
optimalisatie van het programma.

- Nieuw in de decemberversie is verder de mogelijkheid om via het programma elektronisch de 
btw/icp aangifte in te sturen via DigiPoort. U hoeft hiervoor zelf GEEN PKI-Overheidcertificaat aan te 
schaffen, aangezien het programma het certificaat van Easy Brothers Software zal gebruiken.

- Bij het factureren is een nieuwe betaalwijze opgenomen, de 'vooruitbetaling'. Hiervoor is tevens in 
het onderdeel 'Factuurlayout' een extra optie aangemaakt zodat u een standaardtekst voor deze 
betaalwijze kunt aanmaken. In verband met de boekhouding is op tabblad Standaardwaarden 1 
(Basisinstellingen administratie) een knop toegevoegd om een kruisposten rekening op te geven.
Laat u het programma de factuur afboeken, dan wordt een memoriaalboeking gemaakt met op de 
1e regel de afboeking van de factuur en op de 2e regel wordt het bedrag geboekt op de kruisposten 
rekening vooruitbetalingen. Heeft u deze rekening nog niet ingesteld via Standaardwaarden 1, dan 
maakt het programma zelf een nieuwe rekening aan voor de vooruitbetalingen.
De vooruitbetaling is tevens onderdeel gemaakt van de optie 'splitsen betaling'. Theoretisch kan de 
betaling van een factuur nu uit 4 delen bestaan: contant (kas), pin, vooruitbetaald en het restand 
overgemaakt via de bank.
In tegenstelling tot de werkwijze bij kas en pin wordt na wijzigen van een factuur geen extra boeking 
aangemaakt in het memoriaal, maar wordt de bestaande boeking aangepast. De 'betaling' is dus 
altijd te vinden in één boeking.
Wordt het geld daadwerkelijk ontvangen via de bank, dan boekt u dat bedrag op kruisposten 
vooruitbetalingen.

- Op verzoek is bij het recept via e-mail het mobiel nummer toegevoegd aan de gegevens.
- Bij het overzicht facturen en de mutatiekaarten wordt nu tijdens het maken van het verslag rekening 

gehouden met waardes die u eventueel zelf hebt opgegeven in de filterrij. Op deze manier kunt u 
dus een speciaal verslag op maat maken.

- De gebruikte componenten van derden zijn vervangen door de laatste nieuwe versie.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2013)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 
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halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
AOV (is in feite vervangen door AOV natuurlijke voedingssupplementen; de richtlijnrecepturen zijn 
als aparte hoofdcategorie opgenomen). Forever Living Products. Jade Ayurvedic healthcenter.

Verwijderde productlijnen:
Bij Handelshuis Mulder is Bioradix verwijderd. Er is voor gekozen om deze lijn niet geheel te 
verwijderen uit VIG en daarom kunt u Bioradix nu vinden onder 'Productinformatie - andere 
bronnen'.
Bij Vemedia is de  eigen productlijn verwijderd aangezien deze al lang niet meer was bijgewerkt. 
Vemedia wil alleen de producten vermelden die voorheen vielen onder Nutrivital.

Naamswijziging:
Nutrivital: Vemedia (voorheen Nutrivital)

Nieuwe firma's:
Mother Gaia, Phyto Health Pharma

Geheel nieuw vademecum:
Bonusan, Drenco, Elvitaal, Madal Bal, New Care Supplements, Parmalux, Phyto Health Pharma, 
Power Health, Solgar, SPI, Synovit, Trenker Pharma, VitOrtho.

Nieuwe productlijnen:
Bional Medical, Golden Nutrition (Pardes Rimonim)

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV natuurlijke voedingssupplementen, Arkopharma, Biohorma, Bional, Biover, BioVitaal, 
Bloem, Complementaire Gezondheidszorg Susteren, Bloem, Cosmic & Flower Remedies, 
Energetica Natura Benelux, Health Benefits 08, Metagenics, Nutramin, Nutriphyt, Nutrivital, Orthica, 
The Ortho Company, Parmalux, PK Benelux, Proviform, Solgar, Springield Nutraceuticals, Timm 
Health Care, Trophax, Vemedia (voorheen Nutrivital), VitaKruid, Vitals Voedingssupplementen, 
VSM.

Prijslijsten:
AOV natuurlijke voedingssupplementen, Arkopharma, BioVitaal, Bloem, Bonusan, Complementaire 
Gezondheidszorg Susteren, ElVitaal, Emonta, Energetica Natura Benelux, Handelshuis Mulder, 
Health Benefits 08, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy en Co., Madal Bal, Metagenics, Mother 
Gaia, New Care Supplements, Nutramin, Nutriphyt, Nutrivital, Ojas, Orthica, The Ortho Company, 
Pardes Rimonim, Parmalux, Phyto Health Pharma, PK Benelux, Power Health, Proviform, Salus / 
OCE Bio, Sjankara, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Surya, Synofit, Timm Health Care, Trophax, 
Unipharma, Vemedia (voorheen Nutrivital), VitaKruid, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho, 
Volatile.

Registratie:
De registraties tot en met 25 november 2013 zijn verwerkt in VIG (er waren geen nieuwe 
registraties, dus de laatst opgenomen registratie in de geneesmiddelen informatiebank is nog steeds 
30 augustus 2012).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
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vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2013: Apeldoorn, 9 en 10 november. stand 414

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen. Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) 
en VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
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eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2014

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2014

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat gebruikers overstappen naar de nieuwe .NET versie 
van VIG. Voorlopig zal ervoor gezorgd worden dat 'VIG voor Windows' gewoon gebruikt kan worden met 
het nieuwste vademecum. Eventuele fouten in de programma's zullen ook nog opgelost worden, maar 
verder worden dus geen nieuwe mogelijkheden of dergelijke in deze programma's ingebouwd. Daarom 
ook dat vanaf nu in dit hoofdstuk 'nieuw in ...' alleen gesproken wordt over de programma's van de .NET 
versie.

Programma (VIG.NET 10.3 revisie 1, 2 en 3)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG
* bij VIG versie10.3.3

Bij willekeurig zoeken met verschillende zoekwoorden in één actie, werden deze woorden niet 
gemarkeerd in de tekst. Dit is opgelost.

2. VIGPrys
[Geen aanpassingen]

3. VIGExtra
[Geen aanpassingen]
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4. VIGEigen
[Geen aanpassingen]

5. EasyKassa
* bij VIG versie10.3.2

Er is een extra veld opgenomen bij de kassabonnen om te zien of deze verwerkt is in een totaalbon.
6. EasyAdministratie
* bij VIG versie10.3.1
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Incasso-SEPA: Als vaker het SEPA bestand werd aangemaakt, of de knop 'Bereken totalen' werd 
gebruikt, dan klopte de totaal-informatie niet in het SEPA bestand (de totalen werden steeds 
opgeteld bij de reeds aanwezige waarde). Tevens zat er een typefout in de verwerking van de BIC 
waardoor de afwezigheid van BIC niet goed werd afgehandeld. Beide probleempjes zijn opgelost.

2 Standaardbrief / correspondentie: nieuwe velden om een machtigingsformulier te kunnen maken 
volgens de SEPA regels.
Algemene adresklapper: het openen van de algemene adresklapper als deze nog leeg was ging niet 
helemaal goed. Dit is opgelost.
Cliëntenkaart - recept: op verzoek blijven voortaan e-mailadressen van apotheken bewaard. Bij 
meerdere adressen kan hierdoor gekozen worden uit een lijst in plaats van het steeds weer opnieuw 
intypen van het adres. De omschrijving is gewijzigd in 'Recept verzenden via e-mail naar apotheek 
of andere partij'. De lijst met adressen kan onderhouden worden via de optie 'Onderhoud e-
mailadressen apotheken en andere partijen'; ook te vinden in menu 'Recept'.
Agenda: bij bladeren via de kalender kan de weergave wijzigen. Dit is een bug in het betreffende 
onderdeel en de leverancier heeft dit inmiddels aangepast. Omdat de eerstvolgende 'grote' update 
pas in april is, hebben we voor de tussentijd een zogenaamde 'workaround' ingebouwd.

3 Sepa incasso: wijzigen van een veld en dan meteen verslag kiezen (zonder dus te bladeren) toonde 
de oude gegevens. Dit is opgelost.
Eigen verslagen: Het venstergedeelte met de tekstverwerker dezelfde layout gegeven als brieven. 
Alle opmaakmogelijkheden zijn dus nu beschikbaar.
Cliëntenkaart - menu Extra: nieuwe optie 'Overzicht cliëntgegevens in tabelvorm'. Op basis van de 
gemaakte selectie wordt een tabel getoond met alle gegevens van de cliëntentabel uit de database. 
Dit overzicht kunt u vervolgens exporteren naar bijvoorbeeld Excel.

4 Eigen Verslag: velden ivm de nieuwe incasso volgens sepa zoals mandaat-Id en start-/einddatum 
zijn toegevoegd aan de lijst.
Factuurlayout: op verzoek is de instelling van linker- en rechtermarge ingebouwd. Gebruik ervan is 
voor eigen verantwoordelijkheid, met name bij de factuur, aangezien hier een printbreedte van 18 
cm noodzakelijk is voor het middendeel. Wil kunt u nu deze instelling gebruiken om het geheel iets 
naar links of rechts te verplaatsen. In verband hiermee is ook een update van EasyKassa 
gepubliceerd.
PDF beveiliging: om een factuur te kunnen gebruiken als elektronische factuur wordt een pdf 
standaard door het programma beveiligd tegen wijzigen. Om dergelijke pdf's te kunnen openen 
heeft de ontvanger minimaal Acrobat Reader 7 nodig. In deze versie is bij Opties en Onderhoud een 
optie ingebouwd om de beveiliging uit te schakelen. Als u dat doet, betekent het wel dat de 
ontvanger in theorie de pdf kan aanpassen.

5 Sepa incasso: nog enkele puntjes op de i gezet.
Opties en Onderhoud - tabblad Onderhoud: nieuwe optie om de database te testen op fouten in 
tabellen, velden, indexen en relaties. Toont aan het eind een overzicht van de gevonden fouten. 
Deze optie kan zinvol zijn na bijvoorbeeld een crash van harde schijf of computer.
Bankafschriften: het is nu mogelijk om begin- of eindsaldo aan te passen in het overzicht van 
bankafschriften. Wordt beginsaldo gewijzigd, dan wordt eindsaldo automatisch aangepast en v.v. 
Doe dit alleen als afschriften overgeslagen zijn of anderszins duidelijk is dat het bankboek de 
correcte cijfers weergeeft.
Transacties invoeren: Hetgeen is ingevuld bij 'laatst gebruikt boekstuk' kunt u nu handmatig 
aanpassen.
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6 Elektronische btw-aangifte: kleine aanpassing zodat gebruikers - op verzoek en in overleg met Easy 
Brothers Software - de elektronische aangifte kunnen testen in een zogenaamde pre-productie 
omgeving van de belastingdienst.

7 (Factuur)layout: als de eerste keer niet goed is opgelet met het maken van de kop- of voetregels, 
dan kan de pagina-instelling (incl. marges) verkeerd zijn. Vanaf nu wordt er voor gezorgd dat er in 
het venster voor het bewerken van de tekst altijd sprake is van een standaard tekstbreedte van 18 
cm (de basis voor een layout op A4).
Bankafschriften: het is nu mogelijk om een regel te wissen in een afschrift. Mocht u dus een afschrift 
inlezen waar iets op voorkomt dat ook al op een vorig afschrift stond, dan kunt u nu die regel 
wissen. De totalen en het eindsaldo worden opnieuw berekend.
Mutatiekaarten - verslag kwartaal 4: hier zat een typefoutje waardoor bij kwartaal 4 periode 10 t/m 
11 in plaats van 10 t/m 12 werd opgenomen. Dit is opgelost.

8 Elektronische btw-aangifte: extra controle ingebouwd om ervoor te zorgen dat NL voor het btw-
nummer wordt weggehaald.
Factuur afdrukken: er ontstaat een foutmelding als er geen artikelnummer aanwezig is. Dit is 
opgelost.
Zakelijke factuur: het veld referentie was niet meer zichtbaar tijdens het maken. Dit is opgelost.
Basisinstellingen - Grootboek: na wijzigen rekeningnummer wordt nu de betreffende rekening 
meteen geselecteerd.
Algemeen: er waren nog enkele plaatsen waar opties alleen zichtbaar waren als er sprake was van 
een inlog van de eerste medewerker. Dit is nu overal gewijzigd in 'medewerker met 
beheerdersrechten'.
Bulkmail - persoonlijk: de persoonlijke emails via 'mail naar groep' of persoonlijke emails met bijlage 
zoals factuur, worden nu ook opgenomen bij verzonden e-mails en in het logboek.
Europese incasso: in verband met de afwijkingen van de officiële specificaties door de Rabobank is 
een uitzondering opgenomen bij het aanmaken van het sepa bestand.
Cliëntenkaart - menu Recepten: nieuwe optie om direct een recept als pdf-bijlage naar een cliënt te 
sturen. Evenals bij de optie 'factuur via e-mail' dient u hier zelf eerst een standaardtekst aan te 
maken die gebruikt wordt voor de 'body' van de e-mail.
Bulk-mail met bijlage zoals factuur of recept: nieuwe optie om voor het versturen de naam en het e-
mailadres van de afzender aan te passen. 

9 Cliëntenkaart - Notities: een printerknopje om snel de tekst van de geselecteerde notitie te printen 
naar de ingestelde standaardprinter.
Incasso: er is sprake van een overgangsperiode tot 1 augustus ivm sepa en sommige banken 
hanteren deze ook voor clieop bestanden. De keuze Sepa - Clieop is daarom nu in het programma 
mogelijk tot 1 aug.
Recept als bijlage: er zat een foutje in de routine waardoor her recept meermaals als bijlage werd 
opgenomen (steeds met een andere naam). Dit is opgelost

10 Facturen, orders e.d.: als een eigen lettergrootte ingesteld was, bleven sommige items op de factuur 
e.d. toch staan in de originele grootte. Dit is aangepast.
Incasso volgens Sepa: nog een paar puntjes op de i. Bij het maken van de incasso-batch wordt nu 
gecontroleerd of bij de cliënt sprake is van een machtiging. Na het maken van het sepa-bestand 
wordt nu niet alleen 'Eerste' gewijzigd in 'Volgende', maar wordt ook de 'Eemalige machtiging' 
automatisch ingetrokken (de eenmalige machtiging met bijbehorend mandaat-id kan slechts één 
keer gebruikt worden).

11 Los etiket: door een van de aanpassingen sinds december, was er opeens sprake van een 
bovenmarge van 1 cm, ook als een 0,5 cm was ingesteld. De oorzaak is gevonden en opgelost.
Bankafschriften inlezen: SNS bank. De afschriften werden correct ingelezen, behalve ... de datum. 
De maand werd op foutieve wijze bepaald. Dit is nu opgelost.

12 (Factuur)layout: er kan nu ingesteld worden dat een geselecteerde printer een zogenaamde 
bonnenprinter (posprinter) is. Op dit moment alleen van belang als met EasyKassa gewerkt wordt.
Voorraadmutaties: 2 extravelden: Batchnummer (of serienummer) en THT (datumveld). Het veld 
Batchnummer kan 'vrije' tekst bevatten met een lengte van maximaal 255 tekens. THT staat voor 
Tenminste Houdbaar Tot. Natuurlijk kunt u dit datumveld ook voor andere doeleinden gebruiken.
Elektronische BTW-aangifte: de specificatie voor 2014 is verwerkt in het programma.
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Agenda: afspraak welke is toegewezen aan ALLE bronnen (= medewerkers). Deze toewijzing wordt 
tijdens de installatie automatisch vervangen door een toewijzing aan de eerste medewerker. Deze 
procedure is nu aangepast waardoor de toewijzing aan ALLE bronnen behouden blijft bij de 
installatie van een nieuwe versie.
Documenten als bijlage via e-mail met standaardbrief: een eventuele bijlage die was opgegeven bij 
de standaardtekst werd niet meegezonden. Dit is opgelost. 

14 Nieuwe optie - Cliëntenkaart - menu Extra: exporteren van gegevens waarbij u zelf kunt bepalen 
welke gegevens geëxporteerd moeten worden. Het is mogelijk om meerdere exportconfiguraties aan 
te maken. De export kan beperkt worden tot alleen de geselecteerde cliënt of de gehele selectie van 
cliënten.
Sommige vensters reageerden niet goed op een eigen kleurenschema. Dit zou nu opgelost moeten 
zijn.

15 Wijzig transacties: vooral bij transacties met veel regels kon tijdens het wijzigen van een transactie 
wel eens een regel achterblijven, met als gevolg foutmeldingen bij toevoegen of tussenvoegen van 
regels. De procedure van wijzigen is nu herschreven in de hoop dat dit probleem niet meer zal 
voorkomen.

16 Basisinstellingen - wijzigen rubriek bij grootboek: gaf incidenteel foutmeldingen. Is nu aangepast.
Basisinstellingen administratie - Medewerkers: nieuwe optie om aan te geven dat alle medewerkers 
met agenda meteen beschikbaar moeten zijn als de agenda geopend wordt.
Factuur - recept naar factuur: bij de keuze van producten uit eigen artikelbestand, kwam voor elk 
product het venster in beeld om een product te kiezen. Dit is opgelost.
Artikelbestand: 4 nieuwe velden 'Geblokkeerd' (ja/nee), 'Reden' (voor blokkade), Magazijn en 
Locatie. Als u werkt met meerdere magazijnen en/of locaties, dan kunt u nu een standaardlocatie 
(en magazijn) opgeven bij een artikel. Deze combinatie wordt dan o.a. gebruikt tijdens het afboeken 
van de voorraad na facturering of het inboeken van voorraad vanuit de crediteurenorders.
Menu producten: nieuwe optie 'Artikelkaart'. Weergave van artikelbestand per artikel met dus alle 
gegevens in één venster, inclusief de voorraadpositie (eventueel per magazijn/locatie) en de 
voorraadmutaties.

17 Menu cliënten: nieuwe optie - Verslag 'oude' incasso batches. Na keuze van een bepaalde datum 
uit de lijst verschijnt het verslag van de incasso-opdrachten. Natuurlijk werkt deze optie alleen met 
incasso batches volgens SEPA die vanaf deze versie worden aangemaakt.
Voorraadbeheer - mutaties invoeren: een aanpassing in 7.2.2.16 zorgde voor een foutje bij het 
kiezen van producten voor voorraadmutaties. Dit is opgelost.

18 Op verzoek is het nu ook mogelijk om bij het invoeren van transacties (boekingen) in de kolom 
Grootboekrekening direct een rekeningnummer in te typen. Het programma zal dan controleren of 
dit een correct rekeningnummer is.

* bij VIG versie10.3.2
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Elektronische btw-aangifte: als er een afwijking is tussen het opgegeven btw-bedrag en de 
berekening omzet x btw-percentage, dan kan dat leiden tot een nader onderzoek van de 
belastingdienst. Door afrondingen zijn kleine verschillen te verwachten, maar in verband hiermee is 
toch een test ingebouwd in de aangifte. Op het moment dat de afwijking meer is dan 25 euro, zal 
het programma een melding geven.
Cliëntenkaart - nieuwe factuur: als u deze optie kiest, maar in feite nog bezig bent met een factuur, 
verschijnt wel de melding dat u de factuur eerst moet afwerken, maar het programma ging 
vervolgens toch een nieuwe factuur maken. Dit is nu aangepast. De factuur waar u mee bezig was 
komt nu automatisch naar voren.
Hoofdmenu - menu Cliënten: op verzoek een nieuwe optie 'Overzicht omzet artikelgroep (op basis 
factuurregels)'. Toont een tabel met de omzetcijfers per artikelgroep.
Cliënten - menu Facturen: op verzoek een nieuwe optie 'Omzettotalen per cliëntgroep per 
omzetrekening'. Toont een verslag met de totalen.
Boekhouding - Auditfile: er wordt nu geen apart programma meer gebruikt voor het maken van het 
auditfile. In het auditfile-venster kan gekozen worden voor specificatie versie 2, 3.1 of 3.2. 
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Specificatie versie 3.2 is in april 2014 gepubliceerd en kent enkele uitbreidingen t.o.v. 3.1. Deze 
uitbreidingen zijn op dit moment nog niet ingebouwd.

2 Cliëntenkaart: na onderhoud groepen (menu Groepen) werd de groep van de geselecteerde 
cliëntenkaart automatisch ingesteld op de eerste groep. Dit is aangepast zodat de oorspronkelijke 
groep bij die cliënt behouden blijft.
Cliëntenkaart: er zat een foutje in het al dan niet weergeven van bepaalde menu-onderdelen. Dit is 
aangepast.
Cliëntenkaart - standaardbrief: de 'mailmerge' optie is uitgebreid zodat u nu kunt kiezen voor 
afdrukken of via e-mail. Bij verzending via e-mail dient natuurlijk eerst een extra standaardtekst 
gemaakt te worden die gebruikt wordt voor de 'body' van de e-mail.
Basisinstellingen administratie - Dagboeken: de controle optie voor facturen is uitgebreid met enkele 
extra controles op het overzicht facturen/betalingen in de boekhouding (in- en verkoopboek).
Uitwisselingsbestand maken: voor het aanmaken worden de extra controles automatisch uitgevoerd. 
Voorts bevat het overzicht facturen/betalingen in het uitwisselingsbestand nu de betalingen tot en 
met de einddatum van het betreffende uitwisselingsbestand (in het verleden stonden hier de actuele 
bedragen).
Ontvangen e-mails: er wordt nu gecontroleerd of een mail al eerder is opgehaald - mits de 
mailserver dit ondersteund. Als er dus geen vinkje staat bij 'Na ophalen berichten van server 
wissen', worden op deze manier toch alleen maar nieuwe e-mails opgenomen in de database. De 
controle optie kunt u 'aan' of 'uit' zetten (standaard staat de optie AAN).
Algemeen: op diverse plaatsen is weer gewerkt aan optimalisatie (met name in verband met gebruik 
van het programma via een netwerk).

3 Agenda - urenverantwoording: bij meerdere agenda's kan er nu voor worden gekozen om de 
urenverantwoording van slechts één agenda op te vragen.
Agenda - overzicht willekeurige periode: de layout is aangepast aan A4 en de kop voor één agenda 
wordt nu gesplitst in 2 regels.
Artikelbestand (artikelkaarten): nieuwe optie om een schapkaartje te printen. Naast het 
standaardkaartje is de mogelijkheid ingebouwd om zelf een aangepast kaartje te ontwerpen.

4 In het grote venster voor tekstbewerking viel een stukje tekst weg achter de zwarte rand onder in 
beeld. Dit is opgelost.
Afboeken storno's: in het verleden werden alleen facturen in het overzicht getoond met openstaand 
bedrag 0. Dit is aangepast zodat nu gekeken wordt naar facturen waar iets op betaald is. Bij selectie 
van een factuur wordt nu niet alleen de naam van de debiteur opgenomen in de omschrijving, maar 
ook het woord 'STORNO'.
Boeken in in-/verkoopboek: de standaardomschrijving (In- of Verkoopfactuur) wordt nu 
voorafgegaan door de naam van de crediteur of debiteur. Wijzig de term In- of Verkoopfactuur in 
een voor u duidelijke omschrijving.

5 Cliënt-Logboek: Aangemaakte facturen en orders worden weergegeven in het logboek, maar .. als 
vervolgens de factuur of order gewist wordt, blijft de regel in het logboek staan. Dit is nu aangepast 
zodat ook de regel in het logboek verwijderd wordt als een factuur of order gewist wordt.
Standaardbrieven: nieuw veld 'Gearchiveerd'. Brieven waarbij dit veld wordt 'aangevinkt' worden 
NIET getoond in de keuzelijst op het tabblad 'Logboek' van de cliëntenkaart.
Tijdens het wissen van een standaardbrief wordt gecontroleerd of de tekst ergens in het logboek 
van een cliënt is gebruikt. Zo ja, dan geeft het programma aan dat 'archiveren' een betere optie is 
dan wissen. De tekst zelf wordt namelijk niet in het logboek opgeslagen, alleen de verwijzing naar 
de betreffende standaardbrief.

B Per 1 september worden de overheidscertificaten voor de btw-aangifte vervangen vanwege het 
verlopen van de geldigheidsduur. Tevens worden op dat moment nieuwe url's gebruikt voor de 
aangifte. Deze aanpassing is reeds verwerkt in de augustusversie van EasyAdministratie.

- Er is voor gekozen om ook bij het aanmaken van een nieuw boekjaar een 'volledige' beginbalans 
aan te maken.

* bij VIG versie10.3.3
A Sinds de augustus-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

Pagina 153 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

1 Betalingsherinneringen: automatisch aanvinken van M (via Mail) en eventueel KF (Kopie Factuur) bij 
alle debiteuren met een e-mailadres na het aanmaken van 'herinneringen voor alle facturen in het 
overzicht'.
Cliëntenkaart - wijzigen 2e adres: bij het wijzigen werd steeds de 1e contactpersoon getoond in het 
invoervenster. Dit is aangepast.
Basisinstellingen - factuurlayout: wijzigingen in alleen een tekstveld (titel e.d.) werden niet altijd 
opgeslagen. Dit is opgelost.
Personeelskaart: het aanmaken van een nieuwe personeelskaart lukt niet. Dit is opgelost.

2 Op diverse plaatsen is er sprake van kleine aanpassingen naar aanleiding van meldingen van 
gebruikers. Het ging daarbij niet om 'echte' fouten of problemen, maar kleinigheden en 
oneffenheidjes.

3 Boekhouding - transactie aanmaken: door een aanpassing in de voorgaande versie werd het 
factuurbedrag niet meer automatisch ingevuld in de eerste boekingsregel (in- of verkoopboek). Dit is 
opgelost.
Cliënten - overzicht facturen: de knop mailmerge gaf vreemde resultaten als alle facturen reeds 
'Verzonden' (afgedrukt) waren. Er wordt nu eerst gecontroleerd of er wel iets af te drukken is. Voorts 
wordt niet meer automatisch een vinkje gezet in kolom 'V' maar wordt eerst gevraagd of alles goed 
afgedrukt is.
Boekhouding - transactieoverzicht: bij het openen en wisselen van dagboek wordt nu steeds de 
eerste regel van het transactieoverzicht geselecteerd (is in feite de laatste transactie in het 
geselecteerde dagboek).
Elektronische btw-aangifte: de eerste versie voor btw-aangifte vanaf 2015 is opgenomen.

4 Afdrukken 'niet-zakelijke' factuur: de controle of alle factuurregels vallen onder 'vrijgesteld van btw' 
werd door een aanpassing eerder dit jaar niet meer correct uitgevoerd. Hierdoor verscheen dus 
altijd het staatje met de btw. Dit is nu opgelost waardoor er GEEN staatje verschijnt als ALLE 
gefactureerde regels gekoppeld zijn aan een grootboekrekening van het type 'omzetrekening - 
vrijgesteld van btw'.

B Per 1 september worden de overheidscertificaten voor de btw-aangifte vervangen vanwege het 
verlopen van de geldigheidsduur. Tevens worden op dat moment nieuwe url's gebruikt voor de 
aangifte. Deze aanpassing is reeds verwerkt in de augustusversie van EasyAdministratie.

- Op verzoek is het nu ook mogelijk om bij het verzenden van e-mail de afzender aan te passen.
- De methodiek van het maken van autokopie 1 en 2 is vervangen door een andere methode. Via 

[menu Algemeen > Opties en Onderhoud > tabblad Onderhoud] kunt u nu zelf aangeven of u een 
automatische kopie wilt maken tijdens de eerste start van het programma op een dag en hoeveel 
van deze automatische kopieën u wilt bewaren. Tevens kan nu ook worden aangegeven of meteen 
ook een kopie gemaakt moet worden van de bijbehorende database met afbeeldingen. De 
automatische kopie kent de volgende opbouw van de bestandsnaam: Kopie_jjjjmmdd_<dag vd 
week>_bestandsnaam administratie.
Daarnaast is het ook mogelijk om een speciale kopie aan te maken (KopieSpeciaal_dd-mm-jjjj 
uumm_betandsnaam). Voor het terugzetten is een nieuwe optie ingebouwd zodat u zelf een van de 
automatische of speciale kopieën kunt kiezen.

- Twee nieuwe opties in menu Extra van de cliëntenkaart die het mogelijk maken om cliëntgegevens 
uit te wisselen met collega's die ook gebruik maken van EasyAdministratie.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2014)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
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onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
Timm Health Care

Verwijderde firma's:
Complementaire Gezondheidszorg Susteren, New Chapter, Vitaliteit Service

Verwijderde productlijnen:
SanoPharm: Mucos, Nature's Own

Naamswijziging:
Bloem

Nieuwe firma's:
Bayer B.V. (Steigerwald), Emma Health & Beauty Care, Greenland Natural BodyCare, Myrpharma.

Geheel nieuw vademecum:
Ayurveda Biologics, Bonusan, Cor Supplements, NaturaPharma, New Care Supplements, Nutramin, 
Primrose Laboratories, Solgar.

Nieuwe productlijnen:
SanoPharm: SanoPharm

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, Aromed Natuurproducten, Ayurveda Biologics, Bayer BV, Biohorma, Biover, BioVitaal, 
Bloem, Drenco NV, Energetica Natura Benelux, Health Benefits 08, Heckman Health & Nutrition, 
Madal Bal, Metagenics, Orthica, The Ortho Company, Parmalux, Pharma Nord, Phyto Health 
Pharma, PK Benelux, PK Pharma Care, Proviform, SanoPharm, Solgar, Springfield Nutraceuticals, 
Synofit Europe BV, Teva Nederland, Trophax OTC, VitaKruid, VitOrtho, VSM.

Prijslijsten:
Alfytal, AOV, Arkopharma, Aromed Natuurproducten, Ayurveda Biologics, BalancePharma, 
BioVitaal, Bloem, Bonusan, Cor Supplements, De Cruydhof, Energetica Natura Benelux, Health 
Benefits 08, Heckman Health & Nutrition, Heel, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy en Co, Madal 
Bal, Metagenics, NaturaPharma, New Care Supplements, Nutramin, Orthica, The Ortho Company, 
Ortholon, Parmalux, Phyto Health Pharma, PK Benelux, PK Pharma Care, Proviform, SanoPharm, 
Sjankara, Solgar, Springfield Nutraceuticals, SynoFit, Europe BV, Teva Nederland, Trophax OTC, 
TS Products, Unipharma, VitaKruid, VitOrtho, Volatile.

Registratie:
De registraties tot en met 19 november 2014 zijn verwerkt in VIG (de laatst opgenomen registratie in 
de geneesmiddelen informatiebank is van 25 maart 2014).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
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Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2014: Apeldoorn, 9 en 10 november. stand 412
IT 2015: Apeldoorn, 14 en 15 november. stand 412

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2015

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2015

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat gebruikers overstappen naar de nieuwe .NET versie 
van VIG. Voorlopig zal ervoor gezorgd worden dat 'VIG voor Windows' gewoon gebruikt kan worden met 
het nieuwste vademecum. Eventuele fouten in de programma's zullen ook nog opgelost worden, maar 
verder worden dus geen nieuwe mogelijkheden of dergelijke in deze programma's ingebouwd. Daarom 
ook dat vanaf nu in dit hoofdstuk 'nieuw in ...' alleen gesproken wordt over de programma's van de .NET 
versie.

Programma (VIG.NET 10.4 revisie 1, 2 en 3)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
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5. EasyKassa
[Geen aanpassingen]

6. EasyAdministratie
* bij VIG versie 10.4.1
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Schoonheidsfoutjes: op enkele plaatsen waren knopjes verschoven tijdens het werk aan het 
programma. Deze foutjes zijn - voor zover ontdekt - gecorrigeerd.
Cliëntenkaart - Correspondentie: op verzoek een extra knop 'Brief voor huisarts'. Deze is 
beschikbaar als er een huisarts gekozen is uit de adresklapper en dat adres nog steeds bestaat in 
de algemene adresklapper.
Cliëntenkaart - Afbeeldingen: als meerdere databases met afbeeldingen gebruikt zijn in het 
verleden, is de kans groot dat bij aanroepen van het verslag ook oudere items verschijnen met 
dezelfde afbeelding. Dit is opgelost door het verslag aan te roepen met de index voor de afbeelding 
plus het cliëntnummer. In ieder geval bevat het verslag dan één item.
Cliëntenkaart - extra selectie: het veld Let Op is toegevoegd aan de lijst met velden. 
E-mail sturen: bij gebruik van de adresknop voor CC en BCC ging de koppeling met de cliënt 
verloren. Dit is opgelost.
E-mail sturen: als een afbeelding was opgenomen in de mail (ondertekening) en deze werd 
ontvangen door iemand met een Apple (of iPad of iPhone), dan werd de afbeelding 2x getoond. Er 
is hiervoor een oplossing gevonden, maar we weten nog niet 100% zeker of door de aanpassing de 
mail overal goed ontvangen wordt.
Eigen website gegevens - IMAP: 2 mogelijke weergaves html inhoud (browser of tekstverwerker). 
Voorts worden nu ook inline afbeeldingen geladen. Voorts is het nu mogelijk om meerdere items 
tegelijk te selecteren voor wissen (of weghalen wis-markering).

2 Artikelbestand - bijwerken op basis van crediteur: bij 'eigen kleuren' was de tekst van de knoppen 
niet zichtbaar (zwart op zwart). Dit is opgelost.
Cliëntenkaart - correspondentie/projecten/logboek: het wissen van eerste regel lukt niet als dit de 
enige regel in het logboek is. Dit is opgelost.
Algemene adresklapper: opent nu met alle adressen in plaats van met alleen de adressen van de 
eerste groep. Voorts kleine aanpassingen ivm koppelingen naar cliëntenkaart en correspondentie.

3 Boekhouding - Activa en afschrijvingen: de werking van de knop 'Afschaffing is aangepast' zodat bij 
gebruik op een datum na het actuele boekjaar automatisch 31 december van het boekjaar ingevuld 
wordt als datum.
Boekhouding - Overzicht in-/verkoopfacturen: de kolom met de betaalwijze is nu zichtbaar, evenals 
de kolomment die betrekking hebben op incasso (datum SEPA batch, storno en kenmerk).
Betalingsherinneringen: verzending via e-mail werkt nu als bij facturen, dus een extra mogelijkheid 
om de afzender in te stellen.
Verzending van documenten als bijlage via mail: naast keuze van tekst en instellen van afzender, 
kan nu ook aangegeven worden dat een bevestiging gewenst is van het bezorgen van de mail.
Kladblok -verzenden via e-mail: wordt gekozen voor verzending als bijlage, dan zijn er nu meer 
formaten waarin het document kan worden opgeslagen. De eerste keuze voor een bijlage is het 
PDF formaat, maar u kunt ook voor een van de andere ondersteunde formaten kiezen.

4 Facturen: de boeking van betalingen via kas, pin of vooruitbetaling is aangepast. Vanaf nu wordt bij 
wijzigingen van de factuur bijvoorbeeld een bestaande boeking van 'betaling via pin' aangepast, 
terwijl in het verleden een correctieboeking op de eerdere betaling werd doorgevoerd. De nieuwe 
methode kan zorgen voor een betere en eenvoudigere controle van factuurbetalingen.
Facturen - nieuwe factuur: in VIG Standaard is in de meeste gevallen sprake van 'nieuw 
factuurnummer = hoogste bestaande nummer +1'. Hierdoor moet het eerste nummer van een nieuw 
jaar al zondermeer groter zijn dan het laatst gebruikt nummer. Dit is nu aangepast. Er wordt nu meer 
gekeken naar het jaar.
Betalingsherinneringen: door de aanpassingen in 7.2.5.3 zijn de 'titels' verdwenen in het overzicht 
van herinneringen. Dit is opgelost.
Opties en Onderhoud - tabblad Internet: bij extra instellingen voor verzenden e-mail staat een 
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nieuwe optie, namelijk 'gebruik altijd multipart/related in de header als er sprake is van afbeeldingen 
in de e-mail en bijlages'. Bij ontvangers met een Apple apparaat kan het voorkomen dat ze de 
opgenomen afbeeldingen dubbel zien. Het aanvinken van deze optie voorkomt dat. Ziet de 
ontvanger door deze aanpassing geen bijlages meer, dan is het beter om het vinkje weg te halen.

5 Boekingen in bankboek en memoriaal: onder bepaalde omstandigheden was het mogelijk dat de 
controle telling debet/credit werd overgeslagen waardoor er een foutief verschil werd weergegeven 
(met name tijdens het wijzigen van een boeking). Dit is opgelost.

6 Verslag - overzicht omzet op basis van factuurregels: de bedragen achter totaal wijken af van het 
daadwerkelijk totaal omdat de bedragen uit de laatste regel van het verslag NIET worden 
meegeteld. Het is niet bekend hoe lang dit probleem al aanwezig is en of het samenhangt met de 
gebruikte componenten voor verslagen. Er is nu een alternatieve methode gebruikt die WEL een 
correct resultaat geeft.

7 Melding mbt back-up: Tijdens de start op de eerste of vijftiende van de maand verschijnt een 
melding over het maken van een back-up. Als het programma vaker tijdens een dag wordt 
opgestart, kan dit mogelijk irritant werken. Het programma is nu aangepast waardoor deze melding 
slechts één keer op de 1ste of 15de wordt weergegeven.
Crediteuren: het is nu mogelijk om een standaard grootboekrekening in te vullen bij de crediteur. 
Tijdens het boeken in het inkoopboek wordt dan automatisch de ingestelde rekening gebruikt in de 
eerste regel van de boeking.
Cliëntenkaart - geboortedatum: is nu aangepast naar een datumveld. Hierover is een aparte 
nieuwsbrief via e-mail verstuurd.
Cliëntenkaart - Extra selectiecriterium: de lijst datumvelden is uitgebreid met geboortedatum en 
verjaardag. Tevens kan nu ook gekozen worden voor de optie 'de inhoud van het geselecteerde 
veld moet liggen tussen 2 op te geven datums'.
Opties en Onderhoud - tabblad Diversen 2: nieuwe optie (vinkenkastje): 'bij de start van het 
programma aangeven wie er die dag jarig is'.

8 Cliëntenkaart - Veldnamen en Opties: de lijst met velden waarvan u de omschrijving kunt aanpassen 
is uitgebreid; tevens is de standaard omschrijving van het veld geboortedatum (als tekst) gewijzigd 
in 'Vrij gebruik'.
Cliëntenkaart - diverse verslagen: in verband met de aanpassing van de veldenlijst met eigen 
omschrijvingen, zijn ook de verslagen aangepast.
Automatische back-up bij start programma: het gewenst aantal (ingesteld via Opties en Onderhoud 
> tabblad Onderhoud) werd niet opgeslagen en tijdens het maken van de backup werd het aantal 
aanwezige back-ups vergeleken met 'gewenst aantal - 1'; dus 1 back-up te weinig. Beide 
probleempjes zijn opgelost.
Hoofdmenu - menu Algemeen: een nieuwe optie 'Een e-mail versturen' om snel een e-mail te 
versturen die niet gekoppeld is aan een cliënt, crediteur, etc.
Hoofdmenu - menu Algemeen: een nieuwe optie 'Memoblok' - een notitieblok geschikt voor 
algemeen gebruik.

9 Menu producten - Verhuur/Uitleen: nieuwe optie voor registratie van verhuur/uitleen en het semi-
automatisch factureren van verhuur.

10 Betalingsherinneringen: tijdens de aanpassingen van de laatste weken is blijkbaar iets gewijzigd 
waardoor het verzenden van herinneringen via e-mail niet meer werkte. Dit is opgelost.

11 Cliëntenkaart: de naam 'Elektr.Declar.' gewijzigd in 'Zorgverzekering'. Als dit menu zichtbaar is, zijn 
ook de volgende onderdelen beschikbaar op tabblad Basisgegevens: deknop 'Kies zorgverzekeraar' 
en 'Gegevens ivm elektr. decl.' en het veld 'Uzovi'. Tevens zorgt de instelling er voor dat bij 
basisinstellingen (tabblad Standaard 1) wordt aangegeven dat de administratie betrekking heeft op 
de zorgsector.
Niet-zakelijke factuur: vanwege de geboortedatum aanpassing (7.2.5.7) verscheen opeens de 
standaard omschrijving 'vrij gebruik' ipv 'geboortedatum' als geen eigen omschrijving voor het eerste 
extra veld 'geboortedatum' was aangegeven. Dit is aangepast. De standaard omschrijving is nu 
weer 'Geboortedatum'.
Menu Help: nieuwe optie om de viermaandelijkse update (of andere updates met volledig 
installatiebestand) direct vanuit het programma te installeren.
Afbeeldingen database: MS Access kent een limiet van 2Gb. Aangezien er gebruikers zijn die deze 
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limiet naderen of al overschrijden, is het programma aangepast om te kunnen werken met meerdere 
databases met afbeeldingen. De namen en locaties worden opgeslagen in de administratie-
database. De knop 'Afbeeldingen' bij Opties en Onderhoud is vervangen door een knop die toegang 
geeft tot het overzicht gekoppelde databases.

12 Het veld 'Roepnaam' werd niet herkend bij het afdrukken van standaardbrieven. Dit is opgelost.
Vermoedelijk vanwege een update van Microsoft (.NET framework of programmeertaal) werken 
opeens de uitklapbare lijsten in de tabellen op de cliëntenkaart niet meer. Ook dit probleem is 
opgelost.
Cliëntenkaart: de naam 'KDA' (tabblad) is gewijzigd in 'Info'.
Cliëntenkaart - Veldnamen en Opties: nieuwe optie op eerste tabbblad (onder Algemeen). 
Mogelijkheid om wijzigingen direct op te slaan, dus zonder dat de vraag gesteld wordt 'Mutaties 
opslaan?'.

14 Dit is de laatste tussentijdse update. In verband met het testen van nieuwe versies van de gebruikte 
componenten is het niet mogelijk om nog een update te publiceren de komende weken. De april-
versie zal medio april beschikbaar zijn.
Installatie nieuwe versie: kleine aanpassing om ervoor te zorgen dat een afwijkende programmamap 
wordt doorgegeven aan het installatieprogramma.
Autokopie tijdens start programma: aanpassing zodat er rekening wordt gehouden met het 
'terugzetten' van het aantal te bewaren kopieën.
Automatische aanmaak vervolg-database afbeeldingen: tijdens de start van het programma werd 
steeds de grootte van de eerste database gecontroleerd. Bood deze weinig ruimte dan werd steeds 
de melding gegeven dat er te weinig ruimte was en dus steeds een vervolg-database aangemaakt 
als de gebruiker op 'Ja' klikte. Dit is opgelost
BTW-aangifte: deze versie bevat de definitieve specificaties voor aangifte btw/icp over 2015.

15 Toch nog een update ivm gewijzigd bestandsformaat van Triodos bank.
B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
- Cliëntenkaart - menu Extra: nieuwe optie om een overzicht te krijgen van verjaardagen (vandaag, 

deze week, deze maand of in willekeurige periode).
- Kladblok en Rekenblad voorzien van de uitbreidingen afkomstig van de vernieuwde componenten.
- Eigen kleuren: er waren plaatsen waar de controle en vervanging van standaard kleuren door eigen 

kleuren niet 'diep' genoeg ging. Dit is opgelost
* bij VIG versie 10.4.1
A Sinds de april-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Schoonheidsfoutjes: op enkele plaatsen waren knopjes verschoven tijdens het werk aan het 
programma. Deze foutjes zijn - voor zover ontdekt - gecorrigeerd.
Standaard lettertype: Voor zover niet direct gekoppeld aan de layout, waren er 2 plaatsen om een 
standaard lettertype in te stellen, via menu Algemeen > Opties en Onderhoud, en via instelling 
marges. Omdat dit voor verwarring kan zorgen en het door elkaar gebruiken van lettertypes, is dit 
gewijzigd. De plaatsen zijn gebleven, maar in beide gevallen gaat het voortaan om dezelfde 
instelling. Het maakt dus niets meer uit waar het standaard lettertype wordt ingesteld.

2 Boekhouding - Mutatiekaarten: op verzoek worden nu niet alleen de totalen getoond in het verslag, 
maar ook het saldo.
Verhuur/Uitleen - overzicht facturen: optie om alleen een overzicht van de openstaande facturen te 
zien.
Agenda: enkele technische aanpassingen 'onder de motorkap'.

3 Kleinere aanpassingen, met name in de onderdelen die intern worden gebruikt.
4 Steeds vaker wordt bij monitoren (en notebooks) met hoge resolutie gebruik gemaakt van 'grotere' 

lettergrootte. In de testsituaties reageerde het programma goed bij grootte 100% en 125% (onder 
Windows 8.1 de instelling laag en normaal). Bij een vergroting van 150% konden met name velden 
met tekstopmaak problemen geven. Voor zover we nu kunnen beoordelen is dit opgelost.
Bij het sluiten van vensters werd de grootte opgeslagen als de vensters met de muis groter of 
kleiner werden gemaakt. Deze methode is nu aangepast zodat ook het maximaliseren van vensters 
(middels het vierkantje rechtsboven) wordt opgeslagen.
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Cliëntenkaart: in het eigen verslag werd het veld 'Geboortedatum' niet gevuld met de 
geboortedatum. Dit is opgelost.
Backup maken/terugzetten: de tekst in de kop van het venster dat verschijnt als de knop 'Locatie 
Backup' gebruikt wordt, is nu verschillend voor backup maken en terugzetten.

5 Het is nu mogelijk om direct vanuit het programma de Google agenda te openen (in het ingebouwd 
browser venster). De optie is te vinden in menu Cliënten, maar staat standaard 'uit'. Ga via menu 
Algemeen naar Opties en Onderhoud, tabblad Diversen 2. Zet een vinkje bij 'Activeer link naar 
Google agenda.....'

6 Gebruikers met Internet Explorer versie 11 konden na de vorige update niet meer in de 
cliëntenkaart. Dit is opgelost.

7 Ontvangen en verzonden E-mail: nieuwe optie ingebouwd om de mail te archiveren en natuurlijk 
een optie om het archief te openen. Met name als er sprake is van afbeeldingen en/of bijlages, kan 
de database 'vol' raken door het opslaan van e-mail (de limiet voor een MS Access database is 2 
Gb). Evenals bij het gebruik van afbeeldingen op de cliëntenkaart, kunnen ook bij de gearchiveerde 
e-mails meerdere databases aangemaakt worden.
Cliëntenkaart - tabblad afspraken: als de afspraak niet gemaakt is in de basisagenda (agenda van 
eerste medewerker) wordt nu de naam van de medewerker (of agenda) vermeld bij de afspraak.
Verhuur/uitleen: aan de tabel 'Verhuur' is nog een extra opmerkingenveld toegevoegd.

8 Het probleem van 7.2.6.6 was weer terug na de vorige update. Is opgelost.
9 Ook in het register werken sommige Windows versies met een zogenaamde 'Virtual Store'. Bij deze 

versies kan het wissen van een register sleutel voor problemen zorgen. Daarom nog kleine 
aanpassing ivm de nieuwe optie van 7.2.6.5

10 Dialoogvensters: lettertype aangepast ivm de aanpassingen in 7.2.6.4. In sommige dialoogvensters 
werd de tekst 'te groot' weergegeven.
Uitwisselingsbestand boekhouder: kleine aanpassing bij selectie van op te nemen cliënten. Deze 
aanpassing is met name nodig als er foutieve afboekingen plaatsvinden op openstaande facturen. 

B Diverse aanpassingen na de laatste tussentijdse update, onder andere:
- Cliëntenkaart - Veldnamen en Opties: alle instellingen worden nu opgeslagen in de administratie 

database.
- Kladblok en Rekenblad voorzien van de uitbreidingen afkomstig van de vernieuwde componenten.
- Extra - pdfviewer: er is een andere pdfviewer opgenomen welke meer in één lijn ligt met andere 

onderdelen in het programma. Wilt u toch de oude viewer gebruiken, dan kunt u dit instellen via 
menu Algemeen > Opties en Onderhoud > tabblad Diversen2.

* bij VIG versie 10.4.1
A Sinds de augustus-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Cliëntenkaart - Enveloplayout: Bij toeval is ontdekt dat een geselecteerd logo/afbeelding niet wordt 
opgeslagen in de database. Dit is opgelost.
Verzenden e-mail: als er afbeeldingen staan in de e-mail, wordt tijdens de omzetting van rtf naar 
html een tijdelijke map gebruikt. Standaard wordt deze aangemaakt in de zogenaamde VirtualStore 
van Windows. Omdat dit bij één gebruiker voor een probleem zorgde, is nu gekozen voor een 
alternatief. De tijdelijke map wordt nu aangemaakt in de datamap en bij het afsluiten van het 
programma weer verwijderd.
Afbeeldingen bewerken/importeren: blijkbaar werd de lijst met twain-bronnen niet goed 
'onderhouden' waardoor niet alle bronnen altijd zichtbaar waren. Dit is opgelost. Tevens is een 
methode ingebouwd om te scannen via een WIA bron (onder Windows zijn dit camera's, scanners, 
etc.). Voor scanners is trouwens de twain bron het meest raadzaam.
Menu boekhouding - overzicht transacties, overzicht in-/verkoopfacturen: bij de keuze verslag wordt 
nu ook rekening gehouden met criteria uit de 'filterrij'.
Menu cliënten - Betalingsherinneringen: bij het maken van herinneringen voor alle facturen in het 
overzicht wordt nu rekening gehouden met een eventueel ingevuld criterium in de kolom 
factuurnummer, debiteur en/of omschrijving. Heeft u een licentie op VIG, dan geldt deze aanpassing 
alleen als u een licentie heeft voor VIG Professional.

2 Rechten: bij de volgende opties wordt nu eerste gecontroleerd of de gebruiker (medewerker) 
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rechten heeft voor de financiële administratie: hoofdmenu > Algemeen > Basisinstellingen 
administratie > tabbladen Dagboeken, BTW en landen, Rubrieken, Grootboek, Standaard 1 en 2; 
hoofdmenu > Algemeen > boekjaar wijzigen; hoofdmenu > Cliënten > omzet/incasso - optie E, G, H 
en I; cliëntenkaart > facturen > omzet(totalen) - optie K, L en M.
Agenda - synchronisatie met MS Outlook: het venster toont nu een overzicht van alle gevonden 
agenda's in MS Outlook. U kunt dus selecteren met welke agenda in MS Outlook gesynchroniseerd 
moet worden.
Cliëntenkaart - recepten - middel toevoegen uit VIG prijslijst: door een kleine aanpassing was nu 
alleen nog de prijslijst van Holland Pharma zichtbaar. Dit is opgelost.
Instelling e-mail header: standaard wordt nu weer 'multipart/mixed' in plaats van 'mulitipart/related' 
ingesteld in verband met reacties van iPhone en iPad gebruikers na verschijnen van de 
augustusversie.
Nieuwe boeking in in-/verkoopboek: de lengte van de standaard omschrijving voor de boeking wordt 
getest (maximaal 50 tekens).

3 Uitgebreide cliëntenkaart: nieuw tabblad Medicatie. Het activeren van dit tabblad doet u via menu 
Algemeen (in cliëntenkaart) > Veldnamen en Opties > tabs Cliëntenkaart.
Balans: op een of andere manier is in versie 7.2.7.1 of 7.2.7.2 een zogenaamde variabele gewijzigd 
in het programma. Deze wijziging zorgde voor het foutief samenstellen van de balans (alle bedragen 
zijn afkomstig van de creditkolom en staan in de debet kolom). Dit is opgelost.

4 Beginbalans aanmaken: de aanpassingen in 7.2.7.1/2 voor het aanmaken van de beginbalans 
bevatte nog steeds een foutje. De procedure is nu aangepast en de tabel grootboek bevat nu alleen 
de bedragen uit het jaar dat dient als basis voor de nieuwe beginbalans. Tevens is een 2e 
aanpassing doorgevoerd waardoor u zelf kunt kiezen voor het wel of niet salderen van de btw-
rekeningen op de beginbalans. Bij de optie salderen worden de bedragen van de btw rekeningen 
(afdragen en te vorderen) verwerkt in de rekening 'aangifte omzetbelasting'. NIET salderen betekent 
dat de gebruikte btw-rekeningen allemaal voorkomen op de beginbalans.

5 Basisinstellingen administratie - Medewerkers: meer mogelijkheden om opties wel/niet beschikbaar 
te maken voor medewerkers. In hoofdmenu is nu direct zichtbaar of een gebruiker toegang heeft tot 
bijvoorbeeld financiële onderdelen.
Hoofdmenu: nieuwe optie in menu Algemeen als er meerdere gebruikers zijn, namelijk 'afmelden 
gebruiker'. Op deze manier is het niet nodig om het programma af te sluiten als gewerkt moet 
worden onder een andere medewerker.

6 Schalen van vensters: Het schalen van de vensters werkt blijkbaar niet onder elke Windows versie 
hetzelfde, waarbij een en ander ook nog eens afhankelijk is van de ingestelde lettergrootte onder 
Windows (100%, 125% of 150%). Momenteel experimenteren we met enkele mogelijkheden om het 
gedrag van het programma op dit punt te verbeteren. In deze versie is bijvoorbeeld het lettertype 
voor de weergave van de vensters aangepast conform de richtlijnen van Microsoft (Segoe UI als dit 
geïnstalleerd is, anders Tahoma; lettergrootte 9 punts). Eventueel kunnen we op termijn het 
lettertype instelbaar maken. Voorts wordt in enkele vensters een alternatieve vorm van de lay-oout 
toegepast.
Agenda en cliëntenkaart tabblad Afspraken: indien beide vensters openstaan en geklikt wordt op de 
agenda terwijl de cursor zich bevindt in het tekstveld van de afspraak, kan tekst verloren gaan. Het 
programma ziet namelijk niet dat het tekstvenster verlaten wordt. Dit is nu opgelost.

7 Crediteurenkaart - artikelenbestand: menu Extra toegevoegd om alle prijzen in één keer aan te 
passen (met percentage of vermenigvuldiging/delen).
Cliëntenkaart - 2e adres: nieuw veld voor extra e-mailadres. Als factuur via e-mail verstuurd wordt 
en het 2e adres is aangevinkt als factuuradres, dan zal het programma controleren of het extra e-
mailadres is ingevuld. Zo ja, dan wordt de mail met bijlage naar dat e-mailadres gestuurd.
BTW-aangifte: de gebruikte btw percentages bij btw verlegd, import buiten EU en import binnen EU 
worden vanaf nu opgeslagen in de database. Deze percentages zijn voor de daadwerkelijke aangifte 
niet van belang, maar vormen slechts een hulpmiddel voor het berekenen van het betreffende btw-
bedrag.

8 Agenda: als er geen daginstelling aangemaakt is bij de medewerker (instellingen agenda), dan kan 
een fout optreden bij het openen van de agenda. De beste oplossing is natuurlijk zorgen voor een 
daginstelling, maar in elk geval zal het programma vanaf nu de fout ondervangen en een standaard 
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dag instellen (van 7 tot 18 uur met tijdsloten van een half uur).
Opties en onderhoud: het ingestelde lettertype op tabblad 'Diversen' wordt niet opgeslagen in het 
configuratie bestandje. Dit is opgelost.
Opties en onderhoud: Nieuwe knop om het lettertype voor de weergave op het beeldscherm in te 
stellen. Met uitzondering van de inhoud van 'tekstvelden met opmaak' worden in principe alle 
gegevens weergegeven met het ingestelde lettertype. Voorkeur: Segoe UI of Tahoma. Maar u kunt 
gerust experimenteren met andere lettertypes.

9 Importeren (cliënten, artikelen, adressen, crediteuren): de controle of de eerste regel veldnamen 
bevat of te importeren gegevens, was niet waterdicht. Er is nu ingebouwd dat de gebruiker zelf kan 
aangeven of die eerste regel veldnamen bevat.
Crediteurenkaart - importopties: ook hier een vinkenkastje toegevoegd om aan te geven dat de 
eerste rij de veldnamen bevat.
Agenda - tijdsloten instellen: Vanwege de aanpassing in 7.2.7.8 bleven de tijdsloten altijd op 30 
minuten staan. De controle is nu verbeterd en het probleem met de instelling is opgelost.

B Diverse aanpassingen na de laatste tussentijdse update, onder andere:
- Herinneringen: als er bij dezelfde debiteur verschillende herinneringen (bijvoorbeeld eerste voor de 

ene factuur en tweede voor een andere) moeten worden afgedrukt, dan wordt nu voor elke 
herinneringsbrief een aparte brief aangemaakt. In de oude situatie werd slechts één brief afgedrukt 
met een overzicht van alle openstaande facturen.Worden de herinneringen via e-mail verstuurd, dan 
is in de nieuwe situatie sprake van 1 e-mail met alle brieven en indien van toepassing alle kopiën 
van facturen.

- Kladblok/tekstverwerker: de eigen kleuren die ingesteld kunnen worden via [cliëntenkaart > 
Algemeen > Veldnamen en Opties] zijn nu ook zichtbaar als op het knopje voor de 'tekstkleur' 
geklikt wordt (onder de noemer recente kleuren). Voorheen waren ze alleen zichtbaar bij gebruik 
van het lettertype menu.

- Bankafschriften: Crelan bank uit België is toegevoegd.
- Uitwisseling: bankafschriften kunnen nu ook uitgewisseld worden met EasyAccount.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2015)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
Nutriphyt, Primrose (adres in Nederland is komen te vervallen), Timm Health Care

Verwijderde firma's:
Rivierennutriënt

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
Nutrition Company (Douglas Laboratories), Trasal

Geheel nieuw vademecum:
BioVitaal, Bonusan, Spagyriek Apotheek, Trenker

Nieuwe productlijnen:
Aromed - Hond; Bloem - Specials; Jacob Hooy - diverse lijnen
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Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV, Aromed Natuurproducten, Ayurveda Biologics, Biohorma, Bional, Biover, BioVitaal, 
Bloem Health Products, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Cor Supplements, De Groene Os, 
Drenco NV, Elvitaal, Energetica Natura Benelux, Health Benefits 08, Heel, Holisan, Jacob Hooy, 
Madal Bal, Metagenics, Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, Nutriphyt, Orthica, 
Parmalux, PK Benelux, Primrose, Proviform, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Surya  Products, 
Synofit Europe B.V., Timm Health Care, Trophax OTC, Vita Producten, VitaKruid, Vitals 
Voedingssupplementen, VitOrtho, VSM.

Prijslijsten:
AOV, Aromed Natuurproducten, Arkopharma, Ayurveda Biologics, BioVitaal, Bloem Health Products, 
Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Cor Supplements, De Groene Os, DNH Research, 
Elvitaal, Energetica Natura Benelux, Health Benefits 08, Heel, Holisan, Holland Pharma (Varuvo), 
Jacob Hooy en Co, Madal Bal, Metagenics, Naturapharma, New Care Supplements, Nutramin, 
Nutriphyt, Orthica, Parmalux, PK Benelux, Proviform, Sjankara, Solgar, Spagyriek Apotheek, 
Springfield Nutraceuticals, Surya Products, Trasal, Trophax OTC, Unipharma, Vita Producten, Vitals 
Voedingssupplementen, VitaKruid, VitOrtho, Volatile.

Registratie:
De registraties tot en met 22 juni 2015 zijn verwerkt in VIG. Laatst gecontroleerd 23-11-2015.

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
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dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2015: Apeldoorn, 14 en 15 november. stand 412
IT 2016: Apeldoorn, 12 en 13 november. stand ?

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)

Pagina 165 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

Nieuwsbrieven 2016

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2016

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

LET OP:
Installeer bij voorkeur de zogenaamde .NET versie van VIG. Deze programma's zijn herkenbaar aan de 
ronde pictogrammen op het bureaublad, en sluiten goed aan op de nieuwere Windows versies.
Ook al kan het nieuwe vademecum gebruikt worden met de 'oude' versies, het zal steeds vaker 
voorkomen dat bepaalde opmaak gebruikt wordt welke niet (goed) ondersteund wordt door de oude 
versies. Ook is het mogelijk dat afbeeldingen in de toekomst niet als 'los' plaatje worden opgenomen, 
maar direct in de tekst. Ook dit is iets waar het oude 'Vig voor Windows' op kan vastlopen.

Programma (VIG.NET 10.5 revisie.1,2 en 3)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

Omdat de module 'Suppletie-adviezen' in bepaalde gevallen tussentijds kan worden bijgewerkt, is in 
menu Help een nieuwe optie ingebouwd om zo'n tussentijdse update op te halen.

2. VIGPrys
[Geen aanpassingen]

3. VIGExtra
[Geen aanpassingen]
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4. VIGEigen
[Geen aanpassingen]

5. EasyKassa
[Geen aanpassingen]

6. EasyAdministratie
* bij VIG versie 10.5.1
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Bankafschriften: De Regiobank is toegevoegd. Kies bij Regiobank voor het opslaan in komma of 
puntkomma gescheiden formaat (CSV of CSV2004).
Mailmerge van brieven, herinneringen, facturen e.d. - afdrukken: de makers van de rapporten 
component hebben blijkbaar iets gewijzigd waardoor (een gedeelte van) de kop wegvalt op de 
tweede en volgende pagina's. Dit is opgelost.

2 Producten - Artikelbestand (Artikelkaarten) - tabblad voorraad: Een aantal kolommen op tabblad 
voorraad was dubbel. Dit is aangepast.
Basisinstellingen - (Factuur)layout - overige instellingen - watermerk. Het is nu mogelijk om ook de 
transparantie aan te passen. Het betreft hier een schaal van 0 tot 255; 0 = de afbeelding wordt 
getoond zoals deze origineel is opgemaakt en bij 255 is de afbeelding niet meer zichtbaar (100% 
transparant).
Bankafschriften - Regiobank. De transacties worden aangeleverd als zipbestand. Het 'uitpakken' 
ervan is nu ook ingebouwd.
E-mail versturen: op verzoek is ondersteuning ingebouwd voor het slepen van bestanden vanuit 
bijvoorbeeld de verkenner naar het veld bijlage.
E-mail versturen - (automatisch) omzetten rtf in html: als de algemene datamap geen map op de 
harde schijf is, komt er een foutmelding bij het verzenden van de mail. Dit is opgelost.
Extra instellingen smtp: het is nu mogelijk om zelf de time-out in te stellen (in seconden). De time-
out geeft de maximale wachttijd aan binnen welke de server moet reageren. Tevens is het nu ook 
mogelijk om de zogenaamde 'trace' aan te zetten zodat de communicatie tussen programma en 
mailserver wordt vastgelegd in een logboek. Alleen zinvol als er een expert is om de informatie in 
het logboek te beoordelen.

3 Agenda - syncrhoniseren met Outlook: enkele kleine aanpassingen ivm de te importeren afspraken 
en het instellen van achtergrond/voorgrond kleur.

4 Factuur direct via e-mail: in de tekst mag nu het veld [!Factuurnummer] gebruikt worden.
Cliëntenkaart: 2 nieuwe sneltoetsen: F9 = Nieuwe factuur; F10 = Overzicht facturen.

5 Voorraadbeheer - mutaties invoeren: er waren mogelijkheden om het venster te verlaten zonder het 
opslaan van eventuele wijzigingen. Dit is opgelost.
Basisinstellingen Administratie - Standaard 2 -Artikelnummer voor facturering afspraken: nieuwe 
knop 'Wissen' om de koppeling met het gekozen artikel te verwijderen. Let op, wordt een optie 
gebruikt waarbij een standaard artikel noodzakelijk is, dan zult u op dat moment toch een nieuw 
artikel moeten kiezen.
Agenda - Verslag: nieuwe optie 'Urenverantwoording excl. persoonlijke afspraken'. Bij dit verslag 
worden de uren van afspraken met het label type Id 3 (standaard 'Persoonlijk') buiten beschouwing 
gelaten.
Bulkzending via e-mail: de terugmelding is verbeterd. De melding bevat nu het totaal, het aantal 
correct verzonden, het aantal dat niet verzonden is vanwege een fout en als het voorkomt het aantal 
zonder (geldig) e-mailadres.
Agenda - afspraakbevestiging via e-mail: Als in de bevestiging links werden gebruikt en/of logo, dan 
kon dit problemen geven. Dit is opgelost.

6 Activa - afschrijvingen: de procedure voor de berekening van de afschrijvingen is aangepast zodat 
het programma zichzelf corrigeert als er per ongeluk sprake is van een nul-waarde.
Cliëntenkaart - Extra - cliëntgegevens exporteren: er wordt nu een teller getoond.
Cliëntenkaart - Extra selectiecriterium: het veld 'Email' toegevoegd aan de lijst tekstvelden.
Verhuur/Uitleen: uitgebreidere opties voor facturenoverzicht.
Overzicht transacties: naast de omschrijving kan nu ook boekstuk en datum direct in de tabel met 
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transactieregels worden aangepast. 
7 Cliëntenkaart - menuregel: in VIG Standaard was het niet mogelijk om gegevens van 

Zorgverzekeraars te wijzigen of toe te voegen. Dit is nu aangepast.
Factureren: bij aanmaken nieuwe factuur terwijl het boekjaar nog is ingesteld op een vorig jaar, is er 
nu de mogelijkheid om af te breken.

8 Producten - Artikelbestand (Kaarten): een drietal verslagen zijn toegevoegd die steeds werken met 
het geselecteerd artikel. Twee verslagen komen ook voor bij voorraadbeheer (mutaties invoeren), 
namelijk Verslag voorraad(locatie) en Verslag mutaties. De derde is nieuw, namelijk een verslag van 
de verkoophistorie gedurende een bepaalde periode.
Urenregistratie: diverse aanpassingen. Het is nu mogelijk om direct vanuit het algemene onderdeel 
(via menu Boekhouding) ook uren in te voeren gekoppeld aan cliënten. Tevens kan gekozen worden 
voor het werken met het invoervenster (standaard) of direct gegevens invoeren in de tabel 
(vergelijkbaar met het wijzigen van registraties).
Bankafschriften: de bank KNAB is toegevoegd aan de lijst. Het betreft het exportbestand in CSV 
formaat.

9 Cliëntenkaart / Crediteurenkaart: nieuwe optie om een overzicht op te roepen van alle gekoppelde 
contactpersonen. Na selectie van een contactpersoon kan via de knop OK direct de bijbehorende 
cliëntenkaart of crediteurenkaart opgeroepen worden.
Standaardbrief: de knop 'Tekst opslaan als nieuwe brief' vervangen door knop 'Nieuwe tekst (brief)' 
met de optie om te beginnen met een 'lege' tekst of een kopie van de geselecteerde brief. De tekst 
van de knop 'Tekstaanpassingen opslaan' is gewijzigd in 'Wijzigingen opslaan'.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
[Geen]

* bij VIG versie 10.5.2
A Sinds de april-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Factuurlay-out: Op verzoek kan nu ook de lijndikte ingesteld worden van de lijn boven de voettekst 
of onder de koptekst.

2 Algemeen: bij de start van het programma wordt nu de grootte van de database getest. Een MS 
Access database kent een limiet van 2 Gb. Worden veel grote e-mails opgeslagen, dan kan deze 
limiet bereikt worden. Oplossing: e-mail archiveren (komt dan in aparte database, maar blijft wel 
beschikbaar).
Externe bestanden: kleine aanpassingen zodat bijvoorbeeld bij het openen van bestanden zoveel 
mogelijk de mogelijkheden van het programma gebruikt worden. Maar, er is wel de optie in te stellen 
dat altijd een extern programma gebruikt moet worden. Tevens kan nu de map waar het bestand 
staat aangepast worden.
Cliëntenkaart - tabblad Medicatie: toevoegen regels bleek om een of andere reden niet meer te 
lukken. Dit is opgelost.

3 Cliëntenkaart - veld 'Let Op': vanaf nu is het mogelijk om zelf de achtergrond- en voorgrondkleur in 
te stellen (via menu Algemeen > Veldnamen en Opties).
Agenda - Instellingen: u kunt nu aangeven dat bij de start van het programma herinneringen voor de 
afspraken moeten worden verstuurd. Tevens kunt u het standaard aantal dagen opgeven tussen 
verzending en de afspraak. De procedure is verder vergelijkbaar met 'herinneringen willekeurige 
periode' in menu Actie van de agenda.
Menu uitwisseling: de naam voor het uitwisselingsbestand was niet meer aan te passen. Dit is 
opgelost.

4 Zie 5
5 Geheel programma: op meer dan 100 plaatsen werd een methode gebruikt om nieuwe records aan 

te maken of nieuwe regels toe te voegen aan een tabel. Na de april update werkte de betreffende 
methode op een enkele plaats bij een enkele gebruiker niet meer. Een oorzaak hiervoor was en is 
niet te achterhalen. Voor ons wel een reden om uit voorzorg de methodiek op alle voorkomende 
plaatsen te vervangen door een andere.
Cliënten, artikelbestand, koppeling interne bestanden: voor het tonen van de voorbeeld-afbeelding is 
een andere methode gebruikt.
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Agenda: 'Vandaag' wordt nu in de agenda (linkergedeelte) vetgedrukt weergegeven. In de kalenders 
aan de rechterkant wordt 'Vandaag' gemarkeerd middels een grijze achtergrond.
Cliëntenkaart - etiket receptmiddel: in het oude programma werd het aantal benodigde etiketten 
bepaald door het ingevuld aantal. Een gebruiker wees ons er op dat dit nu niet meer zo werkte. We 
hebben dit meteen aangepast.

6 Menu boekhouding: nieuwe optie: D. Overzicht btw-bedragen per grootboekrekening. Dit verslag 
kan gebruikt worden om vóór een btw-aangifte de correctie van voorbelasting te bepalen, als er 
sprake is van een gedeeltelijke vrijstelling van btw.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
Diverse kleine aanpassingen 'onder de motorkap'.

* bij VIG versie 10.5.3
A Sinds de augustus-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Artikelbestand - kaart: Als u alleen magazijn en/of locatie wijzigt op tabblad Voorraad, worden deze 
wijzigingen niet opgeslagen. Dit is opgelost.
Groot venster voor bewerking 'platte' tekst: bestaande tekst wordt niet getoond in het grote venster. 
Dit is opgelost.

2 Opties en Onderhoud - Beveiliging: het programma-logboek is nu ingebouwd. Standaard 
ingeschakeld indien er meerdere gebruikers zijn. Via tabblad Beveiliging kunt u het logboek in-
/uitschakelen. Logboekboek bevat meldingen in de vorm 'wanneer, gebruiker, melding'. Momenteel 
worden foutmeldingen opgenomen in het logboek en een aantal acties (start/einde programma, 
openen cliëntenkaart, wijzigen/verwijderen cliëntgegevens, nieuwe cliënt, kopie of back-up maken 
van administratie). Opname van dit logboek hangt samen met de aanwijzingen in het hoofdstuk 
'0.1.1 Onze Zorgplicht' van de handleiding (menu Help).
Verzenden e-mail naar groep: het aantal dat ingevuld wordt bij 'verzenden in groepen van' wordt nu 
opgeslagen.
Recept via kladblok: bij de afdruk verschuift de positie. De oorzaak hangt samen met een 
ingekochte component en zij hebben deze inmiddels opgelost, maar nog geen update beschikbaar 
gesteld. Voor nu is een zogenaamde 'workaround' ingebouwd.

3 Bankafschriften: de term 'SNS Bank zakelijk' is gewijzigd in 'SNS bank', aangezien deze zowel voor 
de zakelijke als particuliere rekening kan worden gebruikt.
Installatie volledige versie: het kan voorkomen dat een bestand niet volledig wordt gedownload, 
bijvoorbeeld door problemen met internet tijdens de download. Om te voorkomen dat een onvolledig 
bestand wordt gebruikt voor de installatie, wordt nu eerst geverifieerd of het opgehaalde bestand 
gelijk is aan het bestand op de server.
Cliëntenkaart: etiketten A4, enveloppen, mailmerge (brieven), mail naar groep: na het maken van de 
selectie wordt nu automatisch het vinkje weggehaald als een vinkje staat in het veld 'overleden'.
Betalingsherinneringen: bij het afdrukken van de herinneringen werd geen rekening gehouden met 
de ingestelde boven/ondermarge. Dit is opgelost

4 Facturenoverzicht (vanuit facturering): aan de rechterkant in de tabel is nu ook een kolom zichtbaar 
met de bijbehorende transactie-ID (verwijst naar boeking in verkoopboek en overzicht 
verkoopfacturen vanuit menu boekhouding)
Factuurlay-out: het is nu mogelijk om de afbeelding met het watermerk in te lezen in de 
administratie-database. Dit kan vooral van pas komen als via een netwerk gewerkt wordt.

5 Bankafschriften: KBC (België) heeft het formaat gewijzigd. Het onderdeel is zodanig aangepast dat 
het programma zowel het oude als nieuwe formaat kan herkennen en verwerken.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
Diverse kleine aanpassingen 'onder de motorkap'.

- Artikelbestand - importeren 'tab-delimited bestand': blijkbaar is er tijdens een vorige wijzing een 
bugje geslopen in het programma waardoor de grootboekrekening niet wordt gevuld. Dit is opgelost.

- Agenda - instellingen: nieuwe optie om er voor te kiezen dat bij verzending van herinneringen altijd 
de afspraken uit ALLE agenda's worden opgenomen.

- Agenda - herinnering via e-mail: bij willekeurige periode kan er nu voor gekozen worden om alle 
afspraken van een cliënt in die periode op te nemen in de mail.
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Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2016)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Algemeen:
De Cruydhof is overgenomen door TS Products, maar blijft als zelfstandige firma in het vademecum 
en prijslijsten staan.
Bij sommige firma's zijn geen 'eigen' prijslijsten aanwezig, met name omdat zij er de voorkeur aan 
geven dat bestellingen geplaatst worden via de groothandel.

Adreswijziging:
De Cruydhof, New Care Supplements

Verwijderde firma's:
Heckman Health & Nutrition

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
OptimaCBD, Vitalize

Geheel nieuw vademecum:
Energetica Natura, Nov Vitae, TS Products

Nieuwe productlijnen:
[Geen]

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, Aloe Vera Products & Health Supplies, AOV, Ayurveda Biologics, Biohorma, Biover, 
Biovitaal, Bloem Health Products, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Cor Supplements, 
Elvitaal, Energetica Natura Benelux, De Groene Os, Heel, Jacob Hooy, Madal Bal, Metagenics, New 
Care Supplements, Nutrition Company, Orthica, Parmalux, Phyto Health Pharma, PK Benelux, 
Primrose Laboratories, Proviform, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Trophax OTC, VitaKruid, Vitals 
Voedingssupplementen, VitOrtho.

Prijslijsten:
Alfytal, Aloe Vera Products, AOV, Arkopharma, Ayurveda Biologics, Biovitaal, Bloem Health 
Products, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Cor Supplements, De Cruydhof, Elvitaal, 
Energetica Natura Benelux, De Groene Os, Heel, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy en Co, 
Madal Bal, Metagenics, New Care Supplements, Nova Vitae, Ojas, Orthica, Ortholon, Phyto Health 
Pharma, PK Benelux, Proviform, Sjankara, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Surya Products, 
Trophax OTC, TS Products, Unipharma, Vitakruid, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho.

Registratie:
De registraties tot en met 23 november 2016 zijn verwerkt in VIG (laatste registratie 15-02-2016).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
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proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2016: Apeldoorn, 12 en 13 november. stand 412
IT 2017: Expo Houten, 18 en 19 november. stand ?

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
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naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2017

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2017

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

LET OP:
Installeer bij voorkeur de zogenaamde .NET versie van VIG. Deze programma's zijn herkenbaar aan de 
ronde pictogrammen op het bureaublad, en sluiten goed aan op de nieuwere Windows versies.
Ook al kan het nieuwe vademecum gebruikt worden met de 'oude' versies, het zal steeds vaker 
voorkomen dat bepaalde opmaak gebruikt wordt welke niet (goed) ondersteund wordt door de oude 
versies. Ook is het mogelijk dat afbeeldingen in de toekomst niet als 'los' plaatje worden opgenomen, 
maar direct in de tekst. Ook dit is iets waar het oude 'Vig voor Windows' op kan vastlopen.

Programma (VIG.NET 10.6 revisie.1,2 en 3)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

Bij Handelshuis Mulder en Vita Regis wordt nu de prijslijst van Holland Pharma getoond.
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen
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[Geen aanpassingen]
5. EasyKassa

[Geen aanpassingen]
6. EasyAdministratie
* bij VIG versie 10.6.1
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 E-mail - personaliseren: Enkele velden werden niet correct ingevuld (VolledigeNaam en 
AdresVolledig). Dit is opgelost.
Cliëntenkaart - Extra selectie: er staat (al langere tijd) een foutje in de selectie op basis van ja/nee 
veld. Dit is opgelost.
Crediteuren - artikelbestand: bij het overzetten van een artikel naar het eigen artikelbestand, werd 
altijd de eerste aangemaakte groep gebruikt. Vanaf nu wordt bij gebruik van artikelgroepen 
gevraagd in welke groep het artikel moet worden opgenomen.

2 Cliëntenkaart - Eigen verslag: 4 nieuwe velden in de lijst (Geselecteerde tekst/datum 
Afspraken/Notities). U kunt nu een 'eigen verslag' maken met weergave van de datum en tekst van 
een geselecteerde afspraak of notitie. Werkwijze: afspraak of notitie selecteren > menu Verslagen > 
Eigen verslag.

3 Producten - Voorraadbeheer - verslag ivm bestellingen: als gekozen wordt voor 'nee' (= alle 
producten), verschijnt een leeg verslag. Dit is opgelost.
Producten - Voorraadbeheer - verslag: de verdeling naar btw-tarief onder het verslag bevat altijd de 
totalen en er wordt dus geen rekening gehouden met groep, actueel, archief e.d. Dit is opgelost. 
Tevens is de kolom minimum voorraad toegevoegd en zijn de tabellen voorzien van lijnen voor de 
leesbaarheid.
Producten - Voorraadbeheer: nieuw verslag met dezelfde inhoud als het voorraad-venster.

4 Cliëntenkaart - e-mail naar selectie: als de bulkmail bestaat uit meerdere 'porties' en de afzender is 
gewijzigd, dan wordt bij de 2e en volgende portie weer de standaard afzender gebruikt. Dit is 
opgelost.

5 Cliëntenkaart - e-mail naar selectie: bij e-mail naar selectie (bulk of persoonlijk) wordt nu ook het 
veld 'Gewijzigd' aangepast als de betreffende cliënt deel uitmaakt van de selectie.

6 Boekhouding - boeking in dagboek: er komen wel eens vragen over de extra regels (btw afdragen 
e.d.) bij een transactie en het boekstuknummer dat in die regels gebruikt wordt. Tot nu toe was dat 
het boekstuknummer uit de laatst gelezen regel, en dat wordt nu: bij in- en verkoopboek het 
factuurnummer en bij de andere dagboeken hetgeen staat bij 'Laatst gebruikt boekstuknummer'.
Facturen: als er sprake is van een factuur met diensten vrijgesteld van btw en levering van 
producten waarover wel btw moet worden afgedragen, wordt nu de correcte tekst gebruikt voor het 
gedeelte zonder btw in het staatje. Ook voor btw verlegd op de zakelijke factuur en bij de EU-
zending is er sprake van een correcte tekst.
Prestatiecodes: de lijst welke gebruikt wordt in het artikelenbestand en bij [cliënten > 
zorgverzekering > prestatiecodes] is volledig bijgewerkt.

7 Factuur: kleine aanpassing ivm de teksten welke linksonder bij het btwstaatje komen.
8 Kleine aanpassingen ivm kiezen van standaardteksten. In de tekstverwerker voor notities e.d. kan 

nu ook een standaardtekst worden ingelezen. Hierdoor is het eenvoudiger om bijvoorbeeld te 
werken met sjablonen voor notities, consulten, etc. Maak de sjabloon eenmalig aan als 
standaardtekst.

9 De voorgaande aanpassingen hebben een 'bugje' veroorzaakt bij het ophalen van standaard 
teksten. Dit resulteert bijvoorbeeld in een 'lege' e-mail bij afspraakherinnering. Het bugje is nu 
opgelost.

10 BTW aangife: elektronische verzending met specificaties 2017 is ingebouwd. De beveiliging is door 
de belastingdienst verhoogd en als u werkt met Windows XP en niet alle Windows updates heeft 
gedaan, is de kans aanwezig dat u een foutmelding krijgt. Standaard kan XP namelijk niet werken 
met deze hogere veiligheidsnorm.
Standaardbrief: als de tekst bij 'onderwerp' wordt weggehaald, wordt de lege onderwerpsregel niet 
opgeslagen. Dit is aangepast.
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Start programma: er kan een foutmelding zichtbaar zijn met locatie 'Schrijf naar register'. Hangt 
samen met het activeren van de Google agenda. De procedure is aangepast waardoor de fout niet 
meer mag verschijnen.
Voorraadbeheer: in de verslagen wordt nu de 'Voorraad NU' rood weergegeven als deze kleiner is 
dan de ingestelde minimale voorraad (net als de weergave op scherm).
Artikelbestand - kaart: bij invoeren/wijzigen mutaties op tabblad voorraad konden geen decimalen 
gebruikt worden. Dit is opgelost. Tevens wordt bij het leegmaken van het veld 'min. voorraad' 
automatisch een 0 ingevuld, aangezien er anders een fout ontstaat bij het opslaan.

11 Mogelijkheid ingebouwd voor ICP aangifte per maand (bij BTW aangifte per kwartaal)
12 Boekhouding - Inkoopboek: extra controle bij bepaling verschil tussen factuurbedrag en 

boekingsregels
Boekhouding - Mutatiekaart: de kolom Crediteur is nu zichtbaar bij grootboekrekening Crediteuren, 
en de kolom Debiteur (Cliënt) bij grootboekrekening Debiteuren.

13 Cliëntenkaart - recept: bij het kiezen vanuit het vademecum kan een fout ontstaan als een middel 
gekozen wordt zonder prijsinformatie. Dit is opgelost.

14 Memoriaal - correcties periode 0 of 13. Door wijzigingen in 11 was boeken in periode 0 of 13 niet 
meer mogelijk. Dit is opgelost.
Recept: de extra kopjes (Geboortedatum, Burger Service Nummer en Nr. Zorgverzekerde) zijn nu 
instelbaar via de lay-out; hetzelfde als bij de factuur.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
[Geen]

* bij VIG versie 10.6.2
A Sinds de april-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Boekhouding - D. overzicht btw-bedragen per grootboekrekening: deze optie is vorig jaar op verzoek 
ingebouwd en blijkbaar is toen het jaar 2016 'vast' opgenomen in de query. Dit is nu aangepast. Om 
vergelijking met btw aangiftes mogelijk te maken, is de transactiedatum leidend voor opname in het 
overzicht.

2 Opties en Onderhoud - instellingen pdf: de optie pdf/A kan niet samen met de optie wachtwoord 
beveiliging van pdf gebruikt worden; een pdf/A document is per definitie al beveiligd tegen 
wijzigingen. Zijn beide opties aangevinkt dan is er sprake van een foutmelding bji het maken van de 
pdf (bv bij verzending factuur via e-mail). Het programma is zodanig aangepast dat de opties nooit 
samen kunnen worden gebruikt.

3 Boekhouding - Transacties: sommige controles worden in principe niet ingebouwd omdat er van 
wordt uitgegaan dat op die punten toch alles goed zal verlopen. In de praktijk blijkt dit echter niet te 
kloppen en daarom zijn 2 extra controles ingebouwd: bij boeken in in- en verkoopboek is het nu 
NIET meer mogelijk om de rekening debiteuren of crediteuren te kiezen en bij het invoeren van 
datums in de boekingsregels wordt gecontroleerd of deze valt in het actuele boekjaar (zo niet, dan 
wordt de datum automatisch aangepast).

4 Producten - Artikelkaarten: tabblad toegevoegd met verkoopoverzicht van het geselecteerde 
product.

5 Verzending facturen via e-mail: als een e-mailadres is ingevuld bij 'E-mail factuur', wordt dit nu altijd 
gebruikt voor verzending van facturen via e-mail, ook als er geen vinkje staat bij '2e adres = 
factuuradres'.
Recepten via e-mail naar apotheek of cliënt. Bij de automatische verzending kan nu standaard 
ingesteld worden dat een ontvangstbevestiging gewenst is (menu Algemeen > Veldnamen en Opties 
> tabblad Recepten). Let op, niet alle servers voor ontvangst van e-mail ondersteunen deze optie.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
1 Producten - Artikelkaarten: Nieuwe optie voor 'recepturen', oftewel de bereiding van een bepaald 

product.
2 Boekhouding - afsluiting boekjaar: ook als de winst (of verlies) al opgenomen was in een boeking, 

werd een boeking gemaakt voor winst/toename eigen vermogen. Deze boeking was verder leeg. Dit 
is nu gecorrigeerd zodat bij een winst/verlies van 0 geen boeking meer wordt aangemaakt.

3 Cliëntenkaart: Vanuit de wet op de privcacy moeten gegevens worden gewist (op verzoek), maar 
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vanuit de belastingdienst moeten administratieve gegevens 7 jaar bewaard blijven. Dit betekent dat 
in elk geval naam en adres bewaard moet worden. In de nieuwe versie is een en ander ontvangen 
door een nieuwe optie in menu 'cliëntenkaart': 'Verwijder bepaalde gegevens van de cliënt'. In een 
selectievenster kan vervolgens worden aangevinkt wat er verwijderd moet worden.

4 Bankafschriften: het is nu mogelijk om een bepaalde rekening te wissen uit het overzicht 
bankrekeningen. Natuurlijk worden de bijbehorende afschriften dan ook verwijderd.

5 Alle componenten van derden zijn natuurlijk ook weer bijgewerkt. Een duidelijk verschil ten opzichte 
van voorgaande versies willen we hier toch aangeven, namelijk de filterrij in de tabellen. Het is nu 
eenvoudig om zelf de vergelijkingsmethode te kiezen. Aan het begin van een veld staat de 
standaard vergelijkingsmethode. Klik op het symbool en een lijst klapt open. Vervolgens kunt u de 
methode van vergelijking selecteren. Voor tekstvelden wordt nu standaard gezocht naar het begrip 
'ergens in het veld'. Het is dus niet meer nodig om de zoektekst te laten beginnen met een *.

* bij VIG versie 10.6.3
A Sinds de augustus-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Facturen maken: in de augustusversie zijn enkele velden toegevoegd om in te stellen als kopje. 
Deze aanpassing zorgde er voor dat op de factuur bedragen verdwenen. Dit is opgelost.

2 Artikelkaart - receptuur aanmaken/bewerken: nieuw onderdeel met nog een foutje. Is opgelost.
Agenda: in sommige situaties kan het maken van een nieuwe afspraak in een feitelijk bezet tijdslot 
toch leiden tot een melding, ook al is 'dubbele afspraken toestaan' ingesteld. Er is een en ander 
aangepast zodat er beter wordt omgegaan met de instelling 'dubbele afspraken toestaan'. Tevens 
wordt nu ook bij de start van de agenda de juiste instelling weergegeven in het menu.

3 Factuur maken - recept doorzetten: we ontvingen de melding dat geen rekening werd gehouden met 
een factuurkorting die bij de cliënt is ingevuld. Een factuurkorting is natuurlijk een korting over ALLE 
regels van de factuur. We hebben dit dus meteen aangepast zodat ook bij het te factureren recept 
de factuurkorting wordt toegepast.
Ontvangen e-mails: als u ontvangen e-mail koppelt aan een cliënt, wordt deze meteen opgenomen 
in het logboek.
Agenda: blijkbaar reageert de agenda component anders dan in het verleden, en dat is met name 
merkbaar bij 'dubbele afspraken'. Een en ander aangepast waardoor de agenda nu hetzelfde zou 
moeten werken als voorheen.

4 Cliëntenkaart - 'Veldnamen en Opties': 2 nieuwe opties op tabblad Recepten. Het al of niet 
aanvinken van 'dit middel factureren' kunt u nu zelf instellen. Met de andere optie geeft u aan of 
rekening moet worden gehouden met kortingen uit het eigen artikelbestand.
Cliëntenkaart - tabblad Recept: nieuwe knop 'Alle prod. gegevens'. Toont alle gegevens van het 
geselecteerde middel met de mogelijkheid om dit alsnog toe te voegen aan het eigen artikelbestand.
Factuur maken: op basis van voorgaande instellingen wordt nu ook rekening gehouden met een 
eventuele artikelkorting bij het factureren van een recept.

5 Back-up terugzetten: bij keuze voor ander administratie bestand wijzigde terugzetten opeens in 
back-up maken. Dit is opgelost.
Ontvangen e-mails: bij controle van reeds ontvangen e-mail werd de Id van het bericht gebruikt en 
alleen de e-mails in de actuele administratie. Vanaf nu wordt de Id gebruikt van de server (als deze 
hiervoor ondersteuning biedt) en worden ook de e-mails in het archief betrokken bij de controle.

6 Opties en Onderhoud - tabblad Diversen 3: op verzoek is het nu mogelijk om het begin van het veld 
'Aanhef' zelf in te stellen. Keuzemogelijkheden: Geachte, Beste, <niets>, <veld aanhef leeg laten>.
Opties en Onderhoud - tabblad Internet - knop ESMTP: het is nu mogelijk om de periode voor een 
time-out aan te passen ook als geen beveiligde verbinding gebruikt wordt. De waarde geeft het 
aantal seconden aan dat het programma wacht op een reactie van de server bij het verzenden van 
e-mail.
Agenda - menu instellingen: nieuwe optie om aan te geven dat altijd alle actieve agenda's meteen 
getoond moeten worden.
Agenda - herinneringse-mail willekeurige periode: is begin- en eindatum hetzelfde, dan blijft het 
overzicht leeg. In andere situaties worden de afspraken op de einddatum niet meegenomen. Dit is 
aangepast en de lijst bevat nu dus de afspraken van begindatum tot en met einddatum.
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Agenda - instelling werkdag en tijdsloten: bij bepaalde combinaties is het mogelijk dat de ingesteld 
begintijd van de dag niet zichtbaar is op de tijdsliniaal. Dit is nu opgelost.

7 Artikelbestand (kaart): onderdeel Receptuur. toevoeging van nieuw veld 'Schone Lijn'.
8 Opties en Onderhoud: nieuw tabblad 'Cloudopslag'. Nieuwe opties om bij de start van het 

programma de database(s) op te halen uit een map die gesynchroniseerd wordt met de cloud. 
Tijdens het sluiten van het programma wordt de database dan weer naar die map geschreven.

9 Externe bestanden: op verzoek is het nu bij het openen van een pdf bestand mogelijk om het 
venster 'externe bestanden' te sluiten zonder eerst de pdf te moeten sluiten. Op deze manier kan de 
pdf gewoon in beeld blijven. Ditzelfde gedrag was er al voor het openen van documenten of 
rekenbladen.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2017)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
Natuurapotheek Dynamis, Parmalux (BWFM/Firmus Farma is failliet)

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
Medivere, SIMM Pharma, Vita Regis

Geheel nieuw vademecum:
Frenchtop (de lijn Royal Green)

Nieuwe productlijnen:
[Geen]

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV, Bayer, Biohorma, Bional, Biover, Bloem Health Products, Bloesem Remedies 
Nederland, Bonusan, Cor Supplements, Drenco NV, Energetica Natura Benelux, Frenchtop, De 
Groene Os, Health Benefits 08, Jacob Hooy, Madal Bal, Metagenics, Naturapharma, New Care 
Supplements, Nutriphyt. OptimaCBD, Orthica, Pharma Nord, Phyto Health Pharma, PK Benelux, 
Proviform, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Timm Health Care, Trophax OTC, Van der Pigge, 
Vitakruid, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho.

Prijslijsten:
Alfytal, AOV, Arkopharma, Bloem Health Products, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Cor 
Supplements, De Cruydhof, Energetica Natura Benelux, Frenchtop, De Groene Os, Heel, Holland 
Pharma (Varuvo), Jacob Hooy en Co, Madal Bal, Metagenics, New Care Supplements, Ojas, 
Orthica, PharmaNord, Phyto Health Pharma, PK Benelux, Proviform, SIMM Pharma, Sjankara, 
Solgar, Springfield Nutraceuticals, Surya Products, Trophax OTC, TS Products, Unipharma, van der 
Pigge, Vitakruid, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho.

Registratie:
De registraties tot en met 26 november 2017 zijn verwerkt in VIG (laatste registratie 27-06-2017).
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Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2018: Expo Houten, 17 en 18 november. stand ? (Hal 2)

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
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beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2018

Samenvatting van de nieuwsbrieven in april, augustus en december.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2018

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

LET OP:
Installeer bij voorkeur de zogenaamde .NET versie van VIG. Deze programma's zijn herkenbaar aan de 
ronde pictogrammen op het bureaublad, en sluiten goed aan op de nieuwere Windows versies.
Ook al kan het nieuwe vademecum gebruikt worden met de 'oude' versies, het zal steeds vaker 
voorkomen dat bepaalde opmaak gebruikt wordt welke niet (goed) ondersteund wordt door de oude 
versies. Ook is het mogelijk dat afbeeldingen in de toekomst niet als 'los' plaatje worden opgenomen, 
maar direct in de tekst. Ook dit is iets waar het oude 'Vig voor Windows' op kan vastlopen.

Programma (VIG.NET 10.7 revisie 1, 2 en 3)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen
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[Geen aanpassingen]
5. EasyKassa

[Geen aanpassingen]
6. EasyAdministratie
* bij VIG versie 10.7.1
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Kleine interne aanpassingen.
Voorraadmutaties invoeren: het is nu mogelijk om een datum vaker dan één keer op te nemen bij 
een bepaalde mutatiesoort.
Agenda - verslagen - weekoverzicht: als meerdere agenda's in beeld staan wordt nu alleen de 
actieve agenda getoond in het rapport.

2 Agenda - synchronisatie met outlook: zie nieuwsbrief welke via e-mail verzonden is.
Cliëntenkaart - menu Algemeen > Standaardbrief: gesplitst in 2 opties, 1 voor het maken/aanpassen 
van standaardteksten voor brieven en e-mails (deze optie heet nu ook zo) en een aparte optie voor 
'Standaardbrief naar selectie'. Tevens worden wijzigingen nu automatisch opgeslagen en is de knop 
'wijzigingen opslaan' verdwenen. 

3 Agenda - synchronisatie met Outlook: nog enkele kleine aanpassingen. Zo wordt nu tijdens het 
sluiten niet meer gesynchroniseerd als er niets gewijzigd is.

4 Adres invoer: nieuwe postcodes werden niet opgeslagen in de basistabel. Dit is opgelost. 
Cliëntenkaart - recepten: een recept via e-mail naar apotheek of andere partij werd niet opgeslagen 
bij verzonden e-mails, maar was alleen zichtbaar als melding in het logboek. Vanaf nu wordt het ook 
als verzonden mail opgeslagen bij de betreffende cliënt.

5 Factuur 'automatisch' als bijlage via e-mail: Indien er sprake is van en btw-vrijgestelde diensten en 
levering van producten/diensten waarvoor btw-plichtig, kwam het btw-staatje altijd op de factuur als 
deze automatisch via e-mail werd verzonden. Wel natuurlijk duidelijk de vermelding 'vrijgesteld van 
btw'. Dit is nu aangepast zodat het staatje NIET wordt getoond als er alleen sprake is van 
vrijgestelde diensten.

6 Adres op factuur, brief, order, etc.: bij gebruik van 'vervolg koptekst in adresgebied' kan onder 
bepaalde omstandigheden een vreemde splitsing in het adres ontstaan. Dit is nu opgelost.

7 Extra instellingen ivm mail (knop ESMTP op tabblad Internet van Opties en Onderhoud): de 'time-
out' instelling was alleen aan te passen als er sprake was van een beveiligde verbinding. Nu kan 
deze waarde altijd worden aangepast.

8 Bankafschriften - inlezen afschrift: het nieuwe csv formaat van de Rabobank is toegevoegd.
9 Uitwisselingsbestand maken: vooral bij het maken van een bestand voor 'oudere boekjaren' kan het 

wenselijk zijn om toch alle cliënten (alleen NAW gegevens) op te nemen in het bestand. Hiervoor is 
eenzelfde vraag ingebouwd als voor de crediteuren.

10 Extra instellingen ivm mail (knop ESMTP): het is nu mogelijk om een specifiek beveiligingsprotocol 
in te stellen. Normaliter wordt hierover onderhandeld tijdens het maken van een beveiligde 
verbinding, maar het is nu dus mogelijk om een specifiek protocol 'af te dwingen' indien deze 
onderhandeling niet goed gaat.

11 Instelling - synchronisatie met outlook: nieuwe optie om alleen afspraken in agenda te 
synchroniseren met Outlook (overeenkomend met optie 'exporteer agenda naar Outlook'). Tevens 
enkele verbeterpuntjes waardoor kleur en koppeling met cliëntenkaart behouden blijft.
Toegangsrechten: als er geen toegang is tot financiële gegevens, kan nu wel toegang worden 
toegekend tot de dagoverzichten in menu Cliënten.
Cliëntenkaart: nieuwe velden, overlijdensdatum en leeftijd.
Cliëntenkaart - veldnamen en opties - tabblad Recepten: u kunt nu zelf aangeven welke extra 
gegevens moeten worden opgenomen in het recept dat automatisch via mail wordt verstuurd.

12 Elektronische btw-aangifte: kleine aanpassingen zodat deze versie gebruikt kan worden voor de 
elektronische btw- en icp-aangifte in 2018.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is in menu Algemeen een 
onderdeel toegevoegd voor het aanmaken en onderhouden van het register verwerkingsactiviteiten 
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(verantwoordelijke en verwerker), en register datalekken. Tevens kan in dit onderdeel het 
programma logboek worden bekeken (en bijgehouden).
Nieuw 'vinkenkastje' op cliëntenkaart om aan te geven dat de cliënt is geïnformeerd over de 
registratie van persoonsgegevens.

* bij VIG versie 10.7.2
A Sinds de april-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Boekhouding > Bankafschriften: op verzoek is MyPos toegevoegd.
2 Afdrukvoorbeeld facturen, brieven, verslagen, etc.: bij een enkeling wordt op bepaalde plaatsen 

geen afdrukvoorbeeld opgebouwd; de zandloper blijft draaien. In deze versie wordt een alternatieve 
methode toegepast welke dit probleem mogelijk oplost. Voor alle zekerheid is op tabblad Diversen 3 
onder Opties en Onderhoud een schakelaar ingebouwd om de nieuwe methode AAN of UIT te 
zetten.

3 Recepten - receptetiket: het is nu mogelijk om een etiket te maken zonder kopregels. U kunt dit 
instellen via cliëntenkaart uitgebreid > menu Algemeen > veldnamen en Opties > tabblad Recepten - 
laatste 'vinkenkastje'
Agenda: wordt gewerkt met meerdere agenda's, dan kunt u in een lijst aan-/uitvinken welke agenda 
getoond kan worden. Vinkt u een agenda uit en wordt daarna de agenda ververst, dan is weer alles 
aangevinkt. Dit probleempje is opgelost.

4 Cliënten - Veldnamen en Opties: nieuwe optie om aan te geven dat de pdf van de factuur die direct 
via e-mail verstuurd wordt, beveiligd moet worden met wachtwoord.
Cliëntenkaart - tabblad Info: nieuw veld voor het wachtwoord dat gebruikt moet worden om de 
factuur-pdf te beveiligen.
E-mailvenster: mogelijkheid om aan te geven dat een zipbestand beveiligd moet worden met 
wachtwoord. 

5 Agenda - Overzichten: nieuwe optie '4. Willekeurige periode - 1 cliënt ...'. Middels deze optie kunt u 
een overzicht krijgen van alle afspraken met één cliënt gedurende een bepaalde periode.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
Vanwege onze medewerking aan de organisatie van het Europees Schutters Treffen op 17, 18 en 
19 augustus in de gemeente Leudal, was er onvoldoende tijd om nog een aantal wensen van 
gebruikers te vervullen. Dit wordt de komende tijd ingehaald. Tevens is dat de reden dat de 
componenten van derden in deze versie NIET vervangen zijn door nieuwere versies (onvoldoende 
tijd om deze goed te testen).

* bij VIG versie 10.7.3
A Sinds de augustus-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 BTW-aangifte: op verzoek van belastingdienst een extra controle ingebouwd op tijdvak aangifte.
Factuur > productkeuze: bij zoeken op artikelnummer of ean-code wordt nu standaard gezocht in 
alle artikelen die NIET gearchiveerd of geblokkeerd zijn.
Cliëntenkaart - verslagen: op verzoek een nieuwe optie voor uitgebreid verslag van ALLE actieve 
cliënten.
Agenda - cliëntenoverzicht voor maken afspraak: het filteren op geboortedatum gebeurt nu hetzelfde 
als bij het normale cliëntenoverzicht (filter op tekstweergave van datum)
Agenda - verslagen weekoverzicht: nieuwe optie welke het weekoverzicht ALTIJD passend maakt 
voor 1 pagina.
Agenda - afspraak kopiëren: gebruik de Ctrl toets tijdens het slepen van de afspraak. Laat muisknop 
los op bestemming en vervolgens de Ctrl toets. Dit zorgt voor een kopie van de afspraak en tevens 
wordt - indien van toepassing - een nieuwe ingang aangemaakt op het afspraken tabblad van de 
betreffende cliënt.

2 Opties en Onderhoud > tabblad Administratie: nieuwe optie 'Werken met meer dan 1 administratie'. 
Indien geselecteerd verschijnt bij de start van het programma een venster om de administratie te 
kiezen. Tevens is in menu Algemeen van het hoofdscherm een optie aanwezig om een andere 
administratie te kiezen. Er wordt rekening gehouden met het maken van de automatische kopie en 
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eventuele cloudopslag. LET OP: zorg er voor dat de administratie bestanden allemaal verschillende 
namen hebben.
Cliënten, Crediteuren, Personeel, Adresklapper - velden voor tekst met opmaak: sporadisch lukt het 
een gebruiker om per ongeluk de zoomfunctie te activeren (Ctrl-muiswiel) waardoor de tekst zo klein 
wordt dat deze niet meer te lezen is. In de genoemde onderdelen is de zoom nu beperkt tussen 100 
en 200%.
Help - installatie volledige versie: Het bestand wordt nu vanaf een andere locatie opgehaald. Zijn er 
problemen, dan kan middels een vinkje de alternatieve locatie ingesteld worden.
E-mail schrijven: de speciale html-editor is verwijderd.
In- en uitpakken van bestanden: hiervoor wordt nu een onderdeel van een andere leverancier 
gebruikt. Waar nodig wordt nu ook rekening gehouden met het al dan niet beveiligen middels een 
wachtwoord.
Externe bestanden (via cliëntenkaart e.d.): op verzoek een nieuwe optie voor het verzenden van een 
bestand naar bijvoorbeeld de cliënt.

3 Boekhouding - Overzicht transacties: het is nu mogelijk om direct in het overzicht bestanden te 
koppelen. Klik in de kolom bestand op de puntjes om een koppeling te maken (of te wijzigen) of klik 
op het kruisje om een koppeling te verwijderen.

4 Artikelbestand (tabel) - menu Extra: nieuwe optie(s) om automatisch bepaalde (verkoop)prijzen incl. 
btw aan te passen met een percentage. Dit in verband met de geplande btw-verhoging per 1 januari 
2019.
Basisinstellingen administratie - btw en landen: in btw tabel wordt automatisch het onder Laag 9% 
toegevoegd met als ingangsdatum 1-1-2019
Boekhouding - overzicht facturen: staat het venster met het overzicht in- of verkoopfacturen open 
tijdens het maken van een boeking, dan zal dit venster worden bijgewerkt na opslag van de 
boeking.
Kiezen van een map: op die plaatsen waar een map gekozen moet worden, wordt nu een andere 
procedure gebruikt dan voor het kiezen van bestanden.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
- Grootboek: Indien niet aanwezig wordt automatisch een grootboekrekening aangemaakt van type 

'omzetrekening - vrijgesteld van btw' en een grootboekrekening voor 'correcties voorbelasting'.
- Artikelbestand - artikelkaarten - tabblad Voorraad: een nieuwe knop 'Verplaats voorraad'. Alleen 

zinvol als gewerkt wordt met meerdere magazijnen en/of locaties. Bij een herindeling kan deze knop 
dan gebruikt worden om de voorraad te verplaatsen van de oude naar de nieuwe plek.

- Overzicht transacties: het is nu mogelijk om tussenliggende transacties te verwijderen (mits deze 
niet gemarkeerd zijn als verwerkt, geen betrekking hebben op een factuur welke gemaakt is met het 
programma en niet in periode 0 vallen). Bij het verwijderen van een tussenliggende transactie wordt 
naar een reden gevraagd. Vervolgens wordt de transactie (plus de bijbehorende regels) opgeslagen 
in een aparte tabel binnen de database. Zijn er tussenliggende transacties verwijderd, dan verschijnt 
in menu boekhouding een extra optie 'Overzicht (alle) verwijderde transacties'. Bij vragen over 
ontbrekende transactie-Id's kan het overzicht dus altijd getoond worden en is ook te zien waarom de 
betreffende transactie verwijderd is.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2018)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.
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Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
Aloe Vera Products & Health Supplies, Emma Health & Beauty Care, Greenland Natural Bodycare, 
Myrpharma, Natuurapotheek Dynamis, Parmalux (BWFM/Firmus Farma is failliet)

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
Alkavitae, Medivere, SIMM Pharma, Terranova Benelux, Vita Regis

Geheel nieuw vademecum:
Frenchtop (de lijn Royal Green), TS Products, Viridian, Vitals Voedingssupplementen

Nieuwe productlijnen:
[Geen]

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV, Biohorma (Vogel), Bional, BioVitaal, Bloesem Remedies Nederland, Cor Supplements, 
Elvitaal, Energetica Natura Benelux, Heel, Jacob Hooy, Madal Bal, Metagenics, New Care 
Supplements, Nutriphyt. OptimaCBD, Orthica, Phyto Health Pharma, PK Benelux, ProLaurus, 
Proviform, SIMM Pharma, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Surya Products, Van der Pigge, 
Viridian, Vitakruid, VitOrtho.

Prijslijsten:
AlkaVitae, AOV, Arkopharma, BioVitaal, Bloesem Remedies Nederland, Bonusan, Cor 
Supplements, Elvitaal, Energetica Natura Benelux, Heel, Holland Pharma (Varuvo), Holisan, Jacob 
Hooy en Co, Madal Bal, Metagenics, New Care Supplements, Nutriphyt, Ojas, Orthica, Pardes 
Rimonim, Phyto Health Pharma, PK Benelux, ProLaurus, Proviform, SIMM Pharma, Solgar, 
Springfield Nutraceuticals, Terranova Benelux, Trophax OTC, TS Products, Unipharma, van der 
Pigge, Viridian, Vitakruid, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho, Volatile.

Registratie:
De registraties tot en met 26 november 2018 zijn verwerkt in VIG (laatste registratie 11-04-2018).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
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Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2018: Expo Houten, 17 en 18 november. stand 404 (Hal 2)
IT 2019: Expo Houten, 16 en 17 november. stand 404 (Hal 2)

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuwsbrieven 2019

Samenvatting van de nieuwsbrieven april, augustus en december.

Vanaf versie 10.8.1.0 (april 2019) wordt Windows XP niet meer ondersteund. Reden hiervoor is, dat 
vanaf deze versie minimaal .NET Frameworks 4.6 nodig is.
Systeemvereisten voor .NET Frameworks 4.6: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, 
Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2 of Windows 10

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in 2019

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).

LET OP:
Installeer bij voorkeur de zogenaamde .NET versie van VIG. Deze programma's zijn herkenbaar aan de 
ronde pictogrammen op het bureaublad, en sluiten goed aan op de nieuwere Windows versies.
Ook al kan het nieuwe vademecum gebruikt worden met de 'oude' versies, het zal steeds vaker 
voorkomen dat bepaalde opmaak gebruikt wordt welke niet (goed) ondersteund wordt door de oude 
versies. Ook is het mogelijk dat afbeeldingen in de toekomst niet als 'los' plaatje worden opgenomen, 
maar direct in de tekst. Ook dit is iets waar het oude 'Vig voor Windows' op kan vastlopen.

Programma (VIG.NET 10.8 revisie 1, 2 en 3)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG
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[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
5. EasyKassa

[Geen aanpassingen]
6. EasyAdministratie
* bij VIG versie 10.8.1
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 BTW-aangifte: het vakje 3c 'Installatie en/of afstandsverkopen' wordt nu automatisch ingevuld. 
Alleen van belang als btw-aangifte gedaan wordt in ander EU land.
Factuur: standaard is aangevinkt dat de opmerking op de factuur moet worden getoond. Vanaf nu 
kunt u deze standaardinstelling aanpassen: Cliëntenkaart uitgebreid > Algemeen > Veldnamen en 
Opties > Gedeelte met betrekking tot facturen.
Agenda - handmatige synchronisatie met Outlook: een vinkje bij 'verwijderen afspraken in Outlook 
die niet voorkomen in agenda' zorgde voor het verwijderen van alle oude afspraken in Outlook. Dit is 
nu aangepast; oude afspraken worden met rust gelaten.
Ophalen gegevens: als een veld was leeggemaakt kon dit soms voor een foutmelding zorgen. Dit is 
opgelost.
Cloudopslag: indien het programma vastloopt (crashed), wordt bij de volgende start weer de 
administratie uit de cloudopslag opgehaald, terwijl het bestand in de werkmap wijzigingen kan 
bevatten. Dit is nu aangepast waardoor u bij de start na een crash/vastloper de keuze heeft tussen 
verder gaan met het bestand in de werkmap of toch het bestand uit de cloudopslag ophalen.

2 Cliënten - Orderoverzicht: nieuw menu 'Factureren'. Via dit menu is het mogelijk om alle orders 
welke nog niet gefactureerd zijn, in één keer te factureren.
Producten - Voorraadbeheer: standaard wordt bij de keuze 'Voorraad op ....' in menu Algemeen de 
voorraad berekend aan het eind van de opgegeven dag. Er is nu een nieuwe optie bijgekomen, 
namelijk 'Voorraad op .... (begin v.d. dag). Bij de nieuwe optie wordt dus de voorraad berekend aan 
het begin van de opgegeven dag. Bij de eerste optie is '(einde v.d. dag)' toegevoegd aan de tekst.

3 Cliënten - Orderoverzicht: nog een kleine aanpassing ivm factureren openstaande orders, o.a. de 
mogelijkheid om een betaalwijze te kiezen.

4 Recepten: ivm de groepering op het (dag)overzicht voor bestellen (optie D in menu cliënten) wordt 
nu de groepsnaam van producten uit het eigen artikelbestand verwerkt in het recept.
Cliëntenkaart: door het tussenvoegen van velden was de volgorde, als met de tabtoets van veld 
naar veld gebladerd werd, enigszins onlogisch geworden. De tab-volgorde is nu aangepast.
Cliëntenkaart - standaardteksten: verbeterde opvang van wijzigingen. Tekst wordt nu ook 
opgeslagen als bijvoorbeeld alleen de paginakleur wordt gewijzigd.

5 Factuur: het is nu ook mogelijk om in een factuurregel het artikelnummer aan te passen tijdens het 
maken of wijzigen van een factuur.

6 Artikelbestand (kaart) - recepturen: aanpassing waardoor tijdens het overzetten van een productie 
naar de voorraad gecontroleerd kan worden of de ingrediëntenlijst is gemaakt.
Basisinstellingen administratie: onder bepaalde omstandigheden laat het venster zich niet sluiten en 
is het nodig om via taakbeheer het programma af te sluiten. Als het goed is, is dit probleem nu 
opgelost.

7 Cliënten - overzicht omzet op basis factuurregels: het verslag maakt nu gebruik van groepering op 
btw-tarief.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
Vervanging componenten van derden.

* bij VIG versie 10.8.2
A Sinds de april-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 
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foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Uitwisselingsbestand maken: gaat mis met de versie van april vanwege een foutje in de database 
met velden en tabellen (_EasyAdminBasisNet.mdb). Dit is opgelost.
Controle database: Aangezien nu reeds sinds 2013 een MS Access 2000 database wordt gebruikt, 
zijn de procedures verwijderd die controleren of er een database van voor 2013 gebruikt wordt.
Semi-automatische verzending van afspraakherinnering: mocht u dit vergeten zijn tijdens de start 
van het programma, dan kunt u de procedure starten via menu Algemeen (hoofscherm) > 
Afspraakherinnering via e-mail.

2 Opties en Onderhoud - tabblad Programma: er kan nu een standaard map ingesteld worden voor 
het opslaan van bijlages van ontvangen e-mails.

3 Menu Producten: nieuwe optie welke van belang is als er sprake is van btw-afdracht in het 
buitenland. Om te voorkomen dat artikelen in het eigen artikelbestand dubbel moeten worden 
opgenomen, is het mogelijk om voor de omzetrekeningen buitenland referentierekeningen van 
Nederland op te geven. Deze worden dan automatisch 'vertaald' tijdens het maken van orders of 
facturen.
Facturen of orders: als er sprake is van btw-afdracht in het buitenland, kan per factuur/order worden 
ingesteld waar de btw moet worden afgedragen. Er wordt dan automatisch gerekend met het correct 
percentage, en dit wordt ook correct op order of factuur weergegeven.
Orders voor cliënten: er kan nu ook bij orders gewerkt worden met EU-zendingen.
Cliëntenkaart uitgebreid - tabblad Afspraken: als de afspraak gemaakt is via de agenda, wordt nu 
onder de tekst de eindtijd voor de afspraak vermeld.
Producten - artikelbestand (kaarten): op tabblad 'Uitgebreide productinfo' de knop 'externe 
bestanden' toegevoegd, zodat ook hier externe bestanden gekoppeld kunnen worden.

4 Facturering: de ingebouwde optie voor btw-afdracht in een ander land veroorzaakte een 'storing' bij 
het invullen van het veld betaald als gekozen was voor betaalwijze Kas, Pin, e.d. Dit is nu opgelost.

6 Cliëntenkaart - mail sturen: het is nu ook mogelijk om een bestaande pdf te beveiligen met het 
wachtwoord van de cliënt. De vraag wordt automatisch gesteld als via de knop 'bladeren ...' een pdf 
geselecteerd wordt en als op de cliëntenkaart een wachtwoord is opgegeven. Natuurlijk moet via de 
instellingen (Veldnamen en Opties) ook zijn aangegeven dat bijlages beveiligd moeten worden met 
een wachtwoord.

7 Werkplekken: incidenteel kan een foutmelding verschijnen bij het bepalen van MAC- en IP adres; dit 
is aangepast.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
- Diverse kleine aanpassingen. Zo wordt nu ook in de layout van de herinnering bij het overzicht 

rekening gehouden met de instelling voor lettergrootte van kopjes en inhoud velden, net als bij de 
factuur en order.

- Agenda: nieuwe optie voor synchronisatie met Google agenda.
- Verjaardagen cliënten: in het overzicht is een knop toegevoegd om de verjaardagen van 

gearchiveerde cliënten te zien. 
* bij VIG versie 10.8.3
A Sinds de augustus-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Cliëntenkaart - standaardbrief naar selectie: de knoppen voor selectie van alle cliënten met of 
zonder e-mailadres werkten niet goed; de selectie werd niet eerst 'leeg' gemaakt. Dit is opgelost
Agenda - synchronisatie met Google: we kregen bericht over een foutmelding (van Windows) met 
betrekking tot C:\Windows\System32\xml. Dit zou nu opgelost moeten zijn.
Producten - artikelkaart: op verzoek is de vraag ingebouwd 'Mutaties opslaan?'.
Producten - artikelkaart - receptuur: bij invullen productie -hoeveelheid een test of de bestanddelen 
voldoende op voorraad zijn.

2 Agenda - verslagen - Dagoverzicht: de rechtermarge stond te krap met als gevolg een 2e pagina. 
Dit is opgelost.
Cliëntenkaart: op verzoek is een klokje ingebouwd om te zien hoe lang de afspraak nog duurt. Het 
klokje is alleen zichtbaar als u een cliëntenkaart selecteert met een afspraak in de agenda waarvan 
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de begintijd gelijk is aan de 'klok-tijd' of later ligt en de 'eindtijd' van de afspraak nog niet bereikt is.
3 Agenda: In de week van 26 augustus tot 1 september werkt de agenda niet. Deze blijft hangen 

tijdens het ophalen van de afspraken. Probleem doet zich alleen voor als niet de hele agenda in één 
keer geladen wordt. Als tijdelijke oplossing is ingebouwd dat nu altijd de complete agenda geladen 
wordt.

4 Cliëntenkaart - betalingsherinneringen: In VIG Standaard wordt het verkeerde venster getoond. Dit 
is nu opgelost.
Agenda - synchroniseren met Outlook: Onder bepaalde omstandigheden wordt de synchronisatie 
niet uitgevoerd. Dit zou nu opgelost moeten zijn. De agenda is gebaseerd op onderdelen die zijn 
ingekocht en we hebben de makers geïnformeerd over de problemen sinds de augustusversie. Zij 
werken aan een definitieve oplossing, maar ondertussen hebben we de programma-code van de 
agenda zelf ook nog eens onder handen genomen.

5 Agenda: bij de basisresolutie bevatte de nieuwe agenda 2 maanden in de kalender in plaats van 3. 
Dit is opgelost.
Agenda - vervolgafspraak: deze optie blijkt in de oorspronkelijke augustusversie niet te werken. Ook 
dit is opgelost.

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
- Diverse kleine aanpassingen. 

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april, augustus en december 2019)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
[Geen]

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
Supplementa Corporation B.V.

Geheel nieuw vademecum:
[Geen]

Nieuwe productlijnen:
[Geen]

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV, Arkopharma, Aromed natuurproducten, Ayurveda Biologics, Biover, Bloesem 
Remedies Nederland, Cell Care, Cor Supplements, De Groene Os, Energetica Natura Benelux, 
Health Benefits 08, Holisan, Jacob Hooy, Madal Bal, Medivere, Metagenics, New Care 
Supplements, OptimaCBD,. Orthica, PK Benelux, ProLaurus, Proviform, Solgar, Springfield 
Nutraceuticals, Terranova Benelux, Timm Health Care, Trophax OTC, Van der Pigge, Viridian, 
Vitakruid, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho, VSM.

Prijslijsten:
Alfytal, AOV, Arkopharma, Aromed natuurproducten, Ayurveda Biologics, Bloesem Remedies 
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Nederland, Bonusan, Cell Care, Cor Supplements, De Groene Os, Energetica Natura Benelux, 
Health Benefits 08, Heel, Holland Pharma (Varuvo), Holisan, Jacob Hooy en Co, Madal Bal, 
Metagenics, Naturapharma, New Care Supplements, Nutrition Company (Douglas Lab.), Ojas, 
OptimaCBD, Orthica, Ortholon, Pharma Nord, PK Benelux, ProLaurus, Proviform, SIMMPharma, 
Sjankara, Solgar, Springfield Nutraceuticals, Supplementa Corporation, Surya Products, Terranova 
Benelux, Trophax OTC, Unipharma, van der Pigge, Viridian, Vita Producten, Vitakruid, Vital Cell 
Life, Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho.

Registratie:
De registraties tot en met 23 november 2019 zijn verwerkt in VIG (laatste registratie 05-08-2019).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 

Pagina 190 van 20601-12-2020



VIGEasy Brothers Software

geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Beurzen
IT 2019: Expo Houten, 16 en 17 november. stand 404 (Hal 2)

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuw in april 2020

Vanaf april 2019 (versie 10.8.1.0) wordt Windows XP niet meer ondersteund. Reden hiervoor is, dat 
vanaf deze versie minimaal .NET Frameworks 4.6 nodig is.
Systeemvereisten voor .NET Frameworks 4.6: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, 
Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2 of Windows 10

Vanaf april 2020 is onze Software alleen nog beschikbaar als download.
- Nieuwe versies (april, augustus, december) kunnen via menu Help optie 0 (installatie volledige 

versie) worden opgehaald en geïnstalleerd. Is een eerste installatie nodig op een nieuwe computer, 
dan kunt u eventueel tijdelijk inloggegevens aanvragen zodat u het installatiebestand kunt ophalen 
van een beveiligd deel van onze website.

- Tussentijdse updates van met name het administratieprogramma haalt u op via menu Help optie 7. 
Deze updates zijn alleen mogelijk als u de laatst beschikbare volledige versie geïnstalleerd heeft.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt deze tekst automatisch in beeld. Wilt u de 
tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

LET OP!!
Als de installatie goed is verlopen, dan staat onder in de statusbalk 01-04-2020 en als u in het algemeen 
menu kijkt bij 'Over VIG', ziet u daar versie 10.9.1.0
Ziet u niet 01-04-2020 in de statusbalk, kijk dan bij de locaties welke VIG gebruikt of er niet sprake is 
van een 'oude database'. De locaties vindt u in het onderdeel 'Opties' van het algemeen menu.

Nog een controle:
Dit nieuwsbericht bevat in de kop altijd de maand en het jaar van de laatste VIG-versie.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in april 2020

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
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cijfers).

LET OP:
Installeer bij voorkeur de zogenaamde .NET versie van VIG. Deze programma's zijn herkenbaar aan de 
ronde pictogrammen op het bureaublad, en sluiten goed aan op de nieuwere Windows versies.
Ook al kan het nieuwe vademecum gebruikt worden met de 'oude' versies, het zal steeds vaker 
voorkomen dat bepaalde opmaak gebruikt wordt welke niet (goed) ondersteund wordt door de oude 
versies. Ook is het mogelijk dat afbeeldingen in de toekomst niet als 'los' plaatje worden opgenomen, 
maar direct in de tekst. Ook dit is iets waar het oude 'Vig voor Windows' op kan vastlopen.

Programma (VIG.NET 10.9.1.0)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
5. EasyKassa

[Geen aanpassingen]
6. EasyAdministratie
A Sinds de december-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Transacties - Storno verkoopfactuur: bij het selecteren van een verkoopfactuur verschijnt een 
foutmelding. Dit is opgelost.
Cliëntenkaart - Abonnementen - facturering: de gemaakte facturen bevatten geen omschrijving in de 
factuurregels. Dit is opgelost.

2 Adresklapper, Cliëntenkaart, Crediteuren, Zorgverzekeraars: de zoekfunctie is zodanig aangepast 
dat het laatst gezochte plus het veld waar gezocht moet worden bewaard blijft zolang het venster 
open staat.

3 BTW nummers: de nieuwe btw-Id kent een ander controle-mechanisme dan normale btw-nummers. 
Deze controle is ingebouwd. Bij 'Eigen gegevens' kan nu ook de nieuwe Id worden ingevuld in een 
daarvoor bestemd veld. Bij de controle van btw-nummers bij cliënten en leveranciers worden nu 
beide nummers als geldige invoer geaccepteerd.

4 Boekhouding - boeking opslaan: de routine is geoptimaliseerd en daardoor sneller. Zal vooral te 
merken zijn als de database op een netwerkschijf of andere computer is geïnstalleerd.
Btw aangifte - verzending: het gebruikt btw-nummer wordt gecontroleerd om te voorkomen dat de 
nieuwe btw-id gebruikt wordt voor de aangifte. Voor alle communicatie met de belastingdienst geldt 
dat het oude nummer gebruikt moet worden.
Facturering: bij de bepaling of de knop 'factuur verwijderen' actief moet zijn, wordt nu overal 
rekening gehouden met het boekjaar van de betreffende factuur.

5 Opties en Onderhoud: de lijst met basisresoluties is uitgebreid.
Opties en Onderhoud - tabblad Onderhoud - 6a. een query uitvoeren: het is nu ook mogelijk om een 
zogenaamde Select query uit te voeren. Het resultaat wordt in een overzicht (tabel) getoond en kan 
geëxporteerd worden.

6 BTW-aangifte verzenden: duidelijke melding of de aangifte nu wel of niet verzonden is.
B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
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Vervanging componenten van derden.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (april 2020)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
Beovita, Kernpharm, Kolibri Cosmetica, Lamers Phytotherapie, ProLaurus, Trophax OTC, Vlieger 
Import-Export
(producten welke verkrijgbaar zijn via Holland Pharma (Varuvo) of Unipharma zijn ondergebracht bij 
'Productinformatie (andere bronnen)')

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
Curasense

Geheel nieuw vademecum:
[Geen]

Nieuwe productlijnen:
[Geen]

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, Aloysius-kruiden, AOV, Biohorma, Bional, Energetica Natura, Benelux, Metagenics, New 
Care Supplements, Nutriphyt, OptimaCBD,. Orthica, PK Benelux, Springfield Nutraceuticals, Trenker 
Pharma, Van der Pigge, Vital Cell Life, VitOrtho.

Prijslijsten:
AOV, Curasense, Energetica Natura Benelux, Heel, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy en Co, 
Metagenics, New Care Supplements, Nutriphyt, OptimaCBD, Orthica, PK Benelux, Springfield 
Nutraceuticals, Surya Products, Trenker Pharma, Unipharma, van der Pigge, Vital Cell Life, 
VitOrtho.

(Optionele) modules:
De module 'Suppletie-adviezen' (auteur: Bert van Aalst) is bijgewerkt tot 18 maart 2020

Registratie:
De registraties tot en met 23 maart 2020 zijn verwerkt in VIG (laatste registratie 05-08-2019).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
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aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
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2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuw in augustus 2020

Vanaf april 2019 (versie 10.8.1.0) wordt Windows XP niet meer ondersteund. Reden hiervoor is, dat 
vanaf deze versie minimaal .NET Frameworks 4.6 nodig is.
Systeemvereisten voor .NET Frameworks 4.6: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, 
Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2 of Windows 10

Vanaf april 2020 is onze Software alleen nog beschikbaar als download.
- Nieuwe versies (april, augustus, december) kunnen via menu Help optie 0 (installatie volledige 

versie) worden opgehaald en geïnstalleerd. Is een eerste installatie nodig op een nieuwe computer, 
dan kunt u eventueel tijdelijk inloggegevens aanvragen zodat u het installatiebestand kunt ophalen 
van een beveiligd deel van onze website.

- Tussentijdse updates van met name het administratieprogramma haalt u op via menu Help optie 7. 
Deze updates zijn alleen mogelijk als u de laatst beschikbare volledige versie geïnstalleerd heeft.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt deze tekst automatisch in beeld. Wilt u de 
tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

LET OP!!
Als de installatie goed is verlopen, dan staat onder in de statusbalk 01-08-2020 en als u in het algemeen 
menu kijkt bij 'Over VIG', ziet u daar versie 10.9.2.0
Ziet u niet 01-08-2020 in de statusbalk, kijk dan bij de locaties welke VIG gebruikt of er niet sprake is 
van een 'oude database'. De locaties vindt u in het onderdeel 'Opties' van het algemeen menu.

Nog een controle:
Dit nieuwsbericht bevat in de kop altijd de maand en het jaar van de laatste VIG-versie.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in augustus 2020

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
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cijfers).

LET OP:
Installeer bij voorkeur de zogenaamde .NET versie van VIG. Deze programma's zijn herkenbaar aan de 
ronde pictogrammen op het bureaublad, en sluiten goed aan op de nieuwere Windows versies.
Ook al kan het nieuwe vademecum gebruikt worden met de 'oude' versies, het zal steeds vaker 
voorkomen dat bepaalde opmaak gebruikt wordt welke niet (goed) ondersteund wordt door de oude 
versies. Ook is het mogelijk dat afbeeldingen in de toekomst niet als 'los' plaatje worden opgenomen, 
maar direct in de tekst. Ook dit is iets waar het oude 'Vig voor Windows' op kan vastlopen.

Programma (VIG.NET 10.9.2.0)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
5. EasyKassa

[Geen aanpassingen]
6. EasyAdministratie
A Sinds de april-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Artikelbestand - Extra - 2+3 aanpassing prijzen met percentage: als de basis rekenregel 'incl. btw = 
excl. btw + btw' gehanteerd wordt, worden nu ook de prijzen excl. btw (3) of prijzen incl. btw (2) 
meteen bijgewerkt. Tevens is het nu ook mogelijk om een negatief percentage te gebruiken.

2 Artikelbestand - Extra: aanpassing onderdelen voor herberekening. Het is nu ook mogelijk om een 
herberekening uit te voeren op basis van omzetrekening onbelast of vrijgesteld van btw

3 Elektronische declaratie via VeCoZo: alle procedures zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.
Facturenoverzicht vanuit menu Cliënten: nieuwe menu optie UBL. Via dit menu kunt u een UBL 
factuur aanmaken (UBL factuur - standaard xml bestand dat door een aantal boekhoudprogramma's 
direct kan worden ingelezen)

4 Module zorgverzekering / Elektronische declaratie op de cliëntenkaart uitgebreid: in verband met de 
aanvraag continuïteitsbijdrage is besloten om dit menu en dus de optie Elektronische declaratie ook 
te activeren in VIG Standaard.

5 Elektronische declaratie via VeCoZo: het programma staat nu ook declaraties toe als er geen 
overeenkomst is met de zorgverzekeraar. Controleer zelf of de betreffende zorgverzekeraar dit soort 
declaraties toestaat.
Het standaard beveiligingsprotocol voor verbinding met webservices zoals van VeCoZo, kan onder 
Windows wel eens wisselen. Daarom is nu het voorgeschreven protocol direct opgenomen in het 
programma. In het verleden is dit al gebeurd voor de elektronische btw-aangifte.

6 Elektronische declaratie via VeCoZo: enkele kleine aanpassingen o.a. in verband met 
'retourinformatie'.

7 Elektronische declaratie via VeCoZo: wederom enkele kleine aanpassingen, o.a. het koppelen van 
een bestaande factuur aan een batch.

8 Elektronische declaratie via VeCoZo - overzicht batches: alle statusmeldingen worden nu 
opgeslagen in de database (voorheen werd alleen de laatste bewaard).
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B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
Vervanging componenten van derden en reeks kleine aanpassingen ter optimalisatie.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (augustus 2020)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
[Geen]

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
[Geen]

Geheel nieuw vademecum:
Energetica Natura Benelux

Nieuwe productlijnen:
[Geen]

Toevoegingen en wijzigingen:
AOV, Aromed, Biohorma, Biover, Bloesem Remedies Nederland, Cor Supplements, Heel, Jacob 
Hooy, Metagenics,. New Care Supplements, Optima BCD, PK Benelux, SIMM Pharma, Springfield 
Nutraceuticals, VitaKruid, Vital Cell Life, Vitals Voedingssupplementen, Vitanza HQ, VitOrtho.

Prijslijsten:
AOV, Arkopharma, Aromed, Bloesem Remedies Nederland, Cor Supplements, Energetica Natura 
Benelux, Heel, Holland Pharma (Varuvo), Jacob Hooy en Co, Metagenics, New Care Supplements, 
OptimaCBD, Orthica, PK Benelux, SIMM Pharma, Springfield Nutraceuticals, Unipharma, VitaKruid, 
Vitals Voedingssupplementen, VitOrtho.

(Optionele) modules:
De module 'Suppletie-adviezen' (auteur: Bert van Aalst) is bijgewerkt tot 7 juni 2020

Registratie:
De registraties tot en met 31 juli 2020 zijn verwerkt in VIG (laatste registratie 05-08-2019).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
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acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
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Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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Nieuw in december 2020

Vanaf december 2020 (versie 10.9.3.0) is minimaal .Net Frameworks 4.8 nodig. Dit betekent dat de 
vanaf december 2020 alleen nog de volgende MS Windows versies worden ondersteund: Windows 7 
(vanaf SP1), Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 
R2 en Windows 10. En natuurlijk nieuwere MS Windows versies

Vanaf april 2020 is onze Software alleen nog beschikbaar als download.
- Nieuwe versies (april, augustus, december) kunnen via menu Help optie 0 (installatie volledige 

versie) worden opgehaald en geïnstalleerd. Is een eerste installatie nodig op een nieuwe computer, 
dan kunt u eventueel tijdelijk inloggegevens aanvragen zodat u het installatiebestand kunt ophalen 
van een beveiligd deel van onze website.

- Tussentijdse updates van met name het administratieprogramma haalt u op via menu Help optie 7. 
Deze updates zijn alleen mogelijk als u de laatst beschikbare volledige versie geïnstalleerd heeft.

De eerste keer dat u VIG start na installatie of update, komt deze tekst automatisch in beeld. Wilt u de 
tekst later nog eens zien, kies dan in het menu 'Help' voor "nieuws".

LET OP!!
Als de installatie goed is verlopen, dan staat onder in de statusbalk 01-12-2020 en als u in het algemeen 
menu kijkt bij 'Over VIG', ziet u daar versie 10.9.3.0
Ziet u niet 01-12-2020 in de statusbalk, kijk dan bij de locaties welke VIG gebruikt of er niet sprake is 
van een 'oude database'. De locaties vindt u in het onderdeel 'Opties' van het algemeen menu.

Nog een controle:
Dit nieuwsbericht bevat in de kop altijd de maand en het jaar van de laatste VIG-versie.

Belangrijk

We willen hier nog eens voor alle duidelijkheid kenbaar maken, dat firma's in VIG worden opgenomen - 
met name - op verzoek van gebruikers. Wij passen in dat opzicht dus geen 'censuur' toe. U, als 
gebruiker, kunt altijd firma's uit het vademecum verwijderen (via Onderhoud), of u kunt de selectie van 
firma's zodanig aanpassen dat bepaalde firma's niet voorkomen bij de gevonden middelen. Met name 
het aanpassen van de selectie is voor u als gebruiker belangrijk om een 'vademecum op maat' te 
maken. Hoe een en ander in zijn werk gaat staat beschreven in de handleiding, maar wij willen u 
natuurlijk altijd (telefonisch) hierbij behulpzaam zijn 
U heeft dus de volgende opties ter beschikking om het vademecum naar uw hand te zetten:
1. De selectie-mogelijkheden waarmee rekening wordt gehouden bij het zoeken. U kunt aangeven of 

een bepaald soort middel en/of een bepaalde firma wel of niet moet worden doorzocht. Voorts kunt 
u bij de firma's een eigen volgorde aangeven van belangrijkheid.

2. U kunt hoofd- (firma's) en/of subcategorieën daadwerkelijk verwijderen uit het vademecum. Heeft u 
ze later toch nodig, dan kunt u ze altijd weer terugzetten.

Wijzigingen en aanvullingen in december 2020

Vooraf:
Elke wijziging of aanvulling in het programma wordt door ons getest. Zodra een versie helemaal af is 
wordt ook de installatie (standaard en update) getest onder een aantal versies van Microsoft Windows.
In theorie zou dit voldoende moeten zijn om het optreden van fouten (foutjes) te voorkomen, maar de 
praktijk leert dat fouten altijd weer kunnen optreden, vaak door een combinatie van factoren.
Zodra we een fout kunnen traceren kunnen we die ook oplossen. Komt u iets tegen, geef ons dat dan 
door (telefonisch, per fax of per email). Geef daarbij aan wat u precies gedaan hebt. Is er sprake van 
een zogenaamde 'runtime-error' geef dan ook het foutnummer aan (meestal een getal van maximaal 4 
cijfers).
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LET OP:
Installeer bij voorkeur de zogenaamde .NET versie van VIG. Deze programma's zijn herkenbaar aan de 
ronde pictogrammen op het bureaublad, en sluiten goed aan op de nieuwere Windows versies.
Ook al kan het nieuwe vademecum gebruikt worden met de 'oude' versies, het zal steeds vaker 
voorkomen dat bepaalde opmaak gebruikt wordt welke niet (goed) ondersteund wordt door de oude 
versies. Ook is het mogelijk dat afbeeldingen in de toekomst niet als 'los' plaatje worden opgenomen, 
maar direct in de tekst. Ook dit is iets waar het oude 'Vig voor Windows' op kan vastlopen.

Programma (VIG.NET 10.9.3.0)
In alle programma's zijn diverse componenten vervangen door een nieuwere versie. Installatie is dan 
ook nodig om in de komende periode updates te kunnen ophalen.

De aanpassingen en/of aanvullingen:
0. Setup / Algemeen

[Geen aanpassingen]
1. VIG

[Geen aanpassingen]
2. VIGPrys

[Geen aanpassingen]
3. VIGExtra

[Geen aanpassingen]
4. VIGEigen

[Geen aanpassingen]
5. EasyKassa

[Geen aanpassingen]
6. EasyAdministratie
A Sinds de augustus-versie zijn er weer een aantal updates geweest, niet alleen vanwege gevonden 

foutjes, maar ook met nieuwe opties om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De 
nummers voor onderstaande wijzigingen corresponderen met de diverse revisies)

1 Boekhouding - Bankafschriften: aanpassing van het csv formaat van de ING bank. Er zijn door ING 
extra velden toegevoegd aan het bestand en het scheidingsteken is gewijzigd van , in ;.

2 Standaardteksten: het venster opent nu standaard met de niet gearchiveerde teksten. Onder in 
beeld ziet u opties voor het selecteren van alle niet gearchiveerde teksten, alle gearchiveerde 
teksten, alles of de teksten die gemarkeerd zijn als 'voor verzending via e-mail'.
Vecozo module: enkele kleine aanpassingen ter optimalisatie.
BTW aangifte: aanpassingen vooruitlopend op een volgende certificaatwissel voor het indienen van 
de aangifte en het opvragen van de status.

3 Vecozo module: als bij een en dezelfde cliënt meerdere prestaties zijn ingevoerd voor eenzelfde 
batch, dan kan dit fouten geven in het bestand voor VeCoZo (afhankelijk van de manier van invoer). 
Dit probleem is opgelost. Verder nog enkele optimalisaties in de module op basis van 
gebruikerservaringen.

4 Vecozo module: nog enkele optimalisaties op basis van de praktijkervaringen. Voorts de foutieve 
werking van de knop 'selecteer alles' bij de ingevoerde prestaties opgelost.

5 BTW-aangifte: om certificaten te laten voldoen aan internationale afspraken is vervanging 
noodzakelijk. Voor machine-tot-machine verkeer wordt geadviseerd om over te stappen op 
zogenaamde private certificaten. Bijkomend voordeel is dat deze een geldigheidsduur kennen van 3 
jaar. In deze update wordt de overstap naar het private certificaat geregeld. Het vernieuwde Easy 
Brothers certificaat dat gebruikt wordt voor de indiening van de aangifte is geldig tot 04-10-2021.

6 BTW-aangifte: voor verificatie van de certificaten uit versie 7.3.6.5 is het tevens nodig om de 
basiscertificaten te installeren (2 van de 'Staat der Nederlanden' en 1 van Quovadis). Deze versie 
controleert of die certificaten al aanwezig zijn en zo niet, dan worden ze geïnstalleerd. Bij 1 van de 3 
zult u vanuit Windows een veiligheidsmelding krijgen met de vraag of u het certificaat van de Staat 
der Nederlanden wilt vertrouwt. Geef als antwoord JA, want anders is elektronisch indienen van de 
aangifte niet mogelijk.
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Uitwisselingsbestand maken (MySQL versie): kan foutmeldingen geven bij het exporteren van de 
transacties. Dit is opgelost. 

7 VeCoZo module: enkele aanpassingen op basis van gebruikers-ervaringen:
a) opnieuw aanmaken bestand voor verzending: als er een bestaande factuur is, wordt deze nu 
aangepast.
b) als bij invoeren prestatie het nummer zorgverzekerde ontbreekt in de tabel met 'zorg-velden', dan 
wordt dit automatisch ingevuld door het actuele nummer zorgverzekerde.
c) het is nu mogelijk om zowel het UZOVI nummer verzekeraar als het UZOVI nummer voor de 
declaratie direct aan te passen in de tabel met ingevoerde prestaties.
d) bij aanmaken van declaratiebatch wordt de status op [Onbekend] gezet zodat bij aanmaken 
bestand voor verzending niet de opmerking verschijnt dat deze al een keer 'ontvangen' is door 
VeCoZo.

8 VeCoZo module: nog een aantal aanpassingen om het proces meer te stroomlijnen. Een van de 
punten is dat de gemaakte factuur bij verwijderen van de batch nu ook verwijderd wordt of 'op 0' 
wordt gezet.

9 Cliëntenkaart - menu Extra: een nieuwe optie om de lay-out van het cliëntenoverzicht terug te zetten 
naar de standaardindeling.
VeCoZo module: het verwerken van retourinformatie in het overzicht van prestaties. Is het 
declaratiebedrag geheel toegekend, dan wordt bij alle bijbehorende prestaties het veld 
A(fgehandeld) aangevinkt. Is er retourinformatie over een specifiek prestatierecord, dan wordt bij die 
prestatie een vinkje geplaatst in kolom R(etourinformatie).
Zorgverzekeraars: na aanpassing van het Uzovi nummer is het nu mogelijk om het nieuwe Uzovi 
nummer meteen door te voeren op de cliëntenkaart, gegevens elektr. declaratie en ingevoerde 
prestaties die nog niet verzonden zijn.

10 VeCoZo module - retourinformatie: er zat een klein foutje in de vorige update. Dit is opgelost
11 Agenda - synchronisatie met Google agenda: als in de Google agenda een afspraak met 

'terugkeerpatroon' gemaakt werd en vervolgens in de reeks een afspraak gewijzigd werd, dan 
zorgde dat voor een foutmelding tijdens de synchronisatie. Dit zou nu opgelost moeten zijn.
Cliëntenkaart - veld Factuurkorting: het is nu ook mogelijk om te werken met een negatieve 
factuurkorting.
Niet-zakelijke factuur: ook op deze factuur kan nu de factuur-referentie gebruikt worden. Selecteer 
de referentie op dezelfde wijze als bijvoorbeeld geboortedatum e.d.
Cliëntenkaart - menu Extra - exporteren gegevens: in het venster zijn 2 nieuwe knoppen 
opgenomen, een voor het wissen van een configuratie en een voor het wissen van een veld in de 
exportlijst.

12 Niet-Zakelijke factuur maken: het veld referentie was niet zichtbaar. Dit is opgelost.
Btw-aangifte: de specificaties voor aangiftes in 2021 zijn verwerkt. Let op, vanaf 1 januari is ICP 
richting Groot-Brittannië niet meer mogelijk. Uitzondering vormt de levering van goederen (NIET 
diensten) naar Noord-Ierland. Bij de eerste controle van de database na 31 december zal de status 
'EU land' van Groot Brittannië gewijzigd worden en zal bij Noord-Ierland de landcode gewijzigd 
worden in XI (de EU btw nummers voor bedrijven in Noord-Ierland zullen beginnen met XI).

B Aanpassingen na de laatste tussentijdse update:
Doelversie .NET Framework gewijzigd van 4.6 in 4.8. Vervanging componenten van derden en 
reeks kleine aanpassingen ter optimalisatie.

Handleiding
De handleidingen zijn waar nodig aangepast.

Vademecum (december 2020)
1. Elke week zijn de nieuwste prijslijsten van Holland Pharma (Varuvo) en Unipharma op te halen.
2. Elke twee weken (op maandag) is een update van het vademecum (incl. de overige prijslijsten) op te 

halen. Bij belangrijke wijzigingen wordt deze update eerder klaar gezet.
3 Alle bovenstaande updates zijn op te halen met VIGExtra (menu updates) of VIGPrys (menu Help). 

De algemene update voor vademecum en 'overige' prijslijsten kan ook opgehaald worden met VIG. 
U hoeft deze updates natuurlijk niet op te halen, maar dan moet u steeds wachten tot de nieuwe cd 
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uit is eer u helemaal bij bent. Haalt u de updates wel op, dan zult u al beschikken over enkele van 
onderstaande wijzigingen.

Adreswijziging:
[Geen]

Verwijderde firma's:
[Geen]

Verwijderde productlijnen:
[Geen]

Naamswijziging:
[Geen]

Nieuwe firma's:
[Geen]

Geheel nieuw vademecum:
[Geen]

Nieuwe productlijnen:
Nutalis (bij Nutriphyt)

Toevoegingen en wijzigingen:
Alfytal, AOV, Cor Supplements, Energetica Natura Benelux, De Groene Os Veterinair, Jacob Hooy, 
Medivere, Metagenics,. New Care Supplements, Nutriphyt, Ojas, Optima CBD, Orthica, PK Benelux, 
Proviform, Surya Products, van der Pigge, VitaKruid, Vital Cell Life, VitOrtho.

Prijslijsten:
AOV, Arkopharma, Cor Supplements, De Groene Os Veterinair, Holland Pharma (Varuvo), Jacob 
Hooy en Co, Metagenics, New Care Supplements, Ojas, OptimaCBD, Orthica, PK Benelux, 
Proviform, Surya Products, Unipharma, VitaKruid, Vital Cell Life, VitOrtho.

(Optionele) modules:
De module 'Suppletie-adviezen' (auteur: Bert van Aalst) is bijgewerkt tot 8 september 2020

Registratie:
De registraties tot en met 20 november 2020 zijn verwerkt in VIG (laatste registratie 05-08-2019).

Wensen ivm administratief programma

Indien u als gebruiker speciale wensen heeft welke samenhangen met uw manier van werken, dan 
kunt u deze wensen kenbaar maken. Als iets voor meerdere gebruikers zinvol is, dan zullen we zeker 
proberen om een en ander in te bouwen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan speciale overzichten of 
declaratie formulieren, etc. In de eerste versie van 2005 is bijvoorbeeld een declaratie formulier te 
vinden voor verzekeraars, terwijl in een toekomstige versie een module zal worden opgenomen voor het 
aanmaken van declaraties voor mensendieck therapeuten.
Een andere mogelijkheid kan te maken hebben met uitbreiding van de cliëntenkaart voor bijvoorbeeld 
acupunctuur behandelingen.
Geef wel steeds een duidelijke omschrijving en doe eventueel voorbeelden erbij. Gaat het om speciale 
declaratie-formulieren, geef dan ook de te gebruiken coderingen e.d. aan.

Nieuws

1. Nieuwsbrief via e-mail
In het laatste kwartaal van 2010 zijn we gestart met een tweetal nieuwsbrieven via e-mail. Indien u er 
nog geen ontvangen hebt, beschikken wij niet over een (correct) e-mailadres. Stuur dan een mail met 
vermelding van uw adres, zodat wij u ook kunnen terugvinden in onze administratie.
Nieuwsbrief voor VIG Standaard gebruikers: wordt alleen verstuurd als er belangrijke wijzigingen zijn in 
verband met het vademecum en dergelijke. Voorts wordt een nieuwsbrief verstuurd zodra de cd's 
verstuurd worden.
Nieuwsbrief voor VIG Professional gebruikers: bevat nieuws in verband met het programma VIG 
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Administratie en tips. Daarnaast ontvangen deze gebruikers ook de 'standaard' nieuwsbrief.

2. Bestellen vanuit VIG
Nog niet iedere gebruiker schijnt het te weten, maar u kunt vanuit de prijslijsten bestellingen aanmaken 
en deze vervolgens per fax, brief of e-mail naar de betreffende firma sturen.

3. Abonnement
Gezien het feit dat we opzeggingen ontvangen na het verzenden van de factuur, willen wij hier nog even 
duidelijk aanhalen dat VIG een jaarabonnement is. Het abonnementsjaar komt daarbij overeen met het 
kalenderjaar (ook al worden de facturen verstuurd in mei), en dat betekent dat een opzegging dient te 
geschieden voor 31 december, of in elk geval uiterlijk voor de eerste update in het nieuwe jaar. Bij 
opzegging tijdens het jaar wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Is de jaarfactuur al betaald 
dan kan in uitzonderingen een evenredig deel teruggestort worden.

4. Boekhouding
Elk jaar kunt u gedurende 62 dagen de boekhoudmodule activeren als demo. Wilt u definitief met deze 
module aan de slag gaan dan kunt u het abonnement op 'VIG Standaard' door ons laten wijzigen in een 
abonnement op 'VIG Professional'. Naast de boekhoudmodule wordt in VIG-Vademecum dan ook het 
onderdeel 'Materia Medica / Generaliteitenoverzicht' geactiveerd. Deze wijziging betekent natuurlijk wel 
dat u een hoger abonnementstarief gaat betalen.
Stopt u op een bepaald moment met het abonnement en heeft u alleen een abonnementslicentie en nog 
geen 5 jaar aaneengesloten abonnee, neem dan contact met ons op om iets te regelen, aangezien u 
anders op een bepaald moment niet meer in de administratie kunt.

Internet
Belangrijk nieuws kunt u altijd vinden op www.easybrothers.nl onder het kopje 'nieuws' of 'helpdesk'.
Via menu 'Help'  in de diverse programma's kunt u altijd controleren of er een update van het 
programma beschikbaar is. Het controleren of er updates van vademecum en/of prijslijstenen 
beschikbaar zijn, doet u met het programma VigExtra. Deze updates zijn natuurlijk alleen beschikbaar 
voor abonnees.
Programma-updates worden automatisch geïnstalleerd na het ophalen. Heeft u meerdere computers, en 
is er een niet verbonden met internet, dan kunt u altijd het opgehaald programma handmatig kopiëren 
naar bijvoorbeeld een usb-stick, en vervolgens op de andere computer in de programmamap van VIG 
plaatsen.
- VIG voor Windows
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor VigAdmin (Administratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons 
eventueel om een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer VigAdmin.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasis.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
- VIG.NET
Deze methodiek werkt voor Vig (Vademecum), VigEigen (Eigen teksten), VigPrijs (Prijslijsten) en 
VigExtra (Onderhoud). Voor EasyAdministratie) ligt de zaak iets ingewikkelder. Vraag ons eventueel om 
een link om het bestand op te halen of volg de volgende aanwijzingen:
1. Kopieer EasyAdministratie.exe naar de programmamap (standaard c:\program files\easybrothers 
software\vig)
2. Kopieer _EasyAdminBasisNET.mdb naar de datamap (standaard c:\easybrothersData\Vig)
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