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Factuur2King 2.2 Multi User release notes 
 

In de nieuwe versie 2.2 van Factuur2King wordt ondersteuning geboden voor het verwerken 

van UBL in- en verkoopfacturen door middel van de nieuwe optie UBL Facturen verwerken, is 

de Fiattering functionaliteit geïntegreerd met een nieuw factuur-/klantportal en zijn er een 

aantal wensen van klanten gerealiseerd. 

UBL facturen verwerken 

Met UBL bestanden is het niet meer noodzakelijk een PDF bestand te analyseren, maar kan de 

exacte informatie worden gebruikt afkomstig uit het systeem van uw leverancier of klant. En als 

u klant bent van go2UBL of InvoiceSharing dan kan Factuur2King direct contact maken met die 

omgevingen en de laatste facturen ophalen. Dit scheelt veel handmatige stappen. Neem voor 

meer informatie contact op met de King helpdesk. 

Factuur-/klantportal 

Verder is de fiattering functionaliteit uitgebreid met een nieuw factuur- en/of klantportal. In 

plaats van dat fiatteurs Factuur2King geïnstalleerd moeten hebben, kunnen ze dan facturen 

fiatteren via hun pc, tablet of mobiele telefoon via de website https://admiportal.nl. 

Fiatteringstatus en opmerkingen worden gesynchroniseerd met Factuur2King. 

Via het nieuwe klantportal kunnen klanten van administratiekantoren/boekhouders of interne 

gebruikers in- en verkoopfacturen en/of internetbankieren bestanden doorsturen naar de 

administratie, die dan vervolgens via Factuur2King en King Telebankieren kunnen worden 

verwerkt. 

Wensen 

Verder hebben we weer een aantal wensen van klanten gerealiseerd, zoals de mogelijkheid de 

tegenrekening lijst bij verdeelregels te verversen, variabele <leeg> te gebruiken om een veld 

altijd een rood bolletje te laten geven en de mogelijkheid meerdere facturen te selecteren en te 

verplaatsen naar een andere administratie of te verwijderen uit de lijst te verwerken facturen. 

Verder zijn natuurlijk ook weer een aantal problemen opgelost, deze ziet u beschreven 

verderop in dit document.  

Volg voor de installatie de stappen in het stappenplan op  

http://www.miki-business-software.nl/media/installerenbijwerken_factuur2king_mu.pdf  

Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe versie van Factuur2King. 

 

  

https://admiportal.nl/
http://www.miki-business-software.nl/media/installerenbijwerken_factuur2king_mu.pdf
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Nieuwe functionaliteit in Factuur2King 2.2 
 

Algemeen 

 

 NEW: Wellicht ten overvloede, maar Factuur2King 2.x wordt net zoals King volledig 

ondersteund op Windows 10 en King 5.53. Factuur2King 2.2 biedt specifiek 

ondersteuning voor twee nieuwe King 5.53 webservice functies, zie onderdeel fiatteren. 

 

 NEW: Indien u gebruik maakt van de fiattering mogelijkheden van Factuur2King, dan 

moeten voor ondersteuning van het factuurportal eenmalig eventuele verwerkte 

fiatteringen worden omgezet (ook al gaat u het portal niet gebruiken). Dit wordt gedaan 

bij de eerste keer opstarten van Factuur2King en kan even duren. We adviseren deze 

versie van Factuur2King te installeren wanneer u klaar bent met uw dagelijkse 

werkzaamheden.  

 

Ter indicatie, voor 5000+ facturen met 6 fiatteurs duurt het omzetten ongeveer een 

kwartier per administratie. Indien u tussentijds het programma sluit, zal bij de volgende 

keer opstarten verder worden gegaan met dit omzetproces. Installeer deze nieuwe 

versie van Factuur2King dan ook als u klaar bent met de werkzaamheden van de dag. 

 

 NEW: Melding op inlogscherm indien caps lock toets actief is tijdens het invoeren van 

het wachtwoord. 

Instellingen 

 NEW: Instellingen voor database en licentie worden vanaf versie 2.2 in het Windows 

register opgeslagen, zodat het niet meer nodig is voor elke gebruiker op een PC/server 

deze gegevens in te voeren. Indien er een bestaande configuratie aanwezig is wordt 

deze automatisch overgezet. 

 

Om deze instellingen aan te kunnen maken moet Factuur2King eenmalig als 

administrator worden uitgevoerd. Druk hiervoor met de rechtermuisknop op het 

Factuur2King icoon en kies ‘Als administrator uitvoeren’.  

 

Als Factuur2King één keer succesvol is gestart hoeft deze niet meer als Administrator te 

worden uitgevoerd, tenzij u de configuratie instellingen van database of licentie(server) 

wilt wijzigen. 
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 NEW: Indien het programma niet is uitgevoerd als administrator, dan wordt op knoppen 

die toegang tot Windows register vereisen een ‘gebruikerstoegangscontrole’ (UAC) 

schildje getoond om aan te geven dat deze instelling niet kan worden gewijzigd door de 

gebruiker. 

 

Verwerken facturen 

 

 NEW: Variabele <leeg> kan worden gebruikt om omschrijving veld(en) leeg te maken, 

zodat gebruiker door rode bolletje weet dat deze altijd ingevuld moet worden. 

 

 NEW: Facturen worden ingelezen op volgorde van ‘natuurlijke sortering’, dit betekent 

dat factuur10.pdf zal worden ingelezen na factuur1.pdf-factuur9.pdf. Hiervoor werd 

factuur10.pdf na factuur1.pdf ingelezen en daarna factuur2.pdf. 

 

 NEW: Ververs knopje toegevoegd om in de Tegenrekening kolom van verdeelregels de 

tegenrekeningen lijst te kunnen verversen. 

 

 NEW: Bij het inladen van de configuratie en/of exporteren van te blokkeren facturen 

naar King wordt gecontroleerd of de King Webservice actief is, zodat facturen die 

moeten worden geblokkeerd daadwerkelijk worden geblokkeerd bij exporteren. 

Voorheen bleek dit pas bij de eerste te blokkeren factuur. 

 

 NEW: Via de miniatuurweergave van facturen kunnen meerdere geselecteerde facturen 

worden verwijderd of verplaatst naar één van de andere gekoppelde administraties. 

 

 NEW: Sneltoetsen voor aangeven dat de factuur gereed is voor exporteren – en 

navigeren naar volgende factuur (linker alt+G), navigeren naar volgende factuur (linker 

alt+mintoets), navigeren naar vorige factuur (linker alt+plustoets), verwijderen van de 

factuur (linker alt +D) en verdelen van kosten (linker alt+V). 

 

 NEW: Check of voor boekdatum van factuur een boekjaar aanwezig is in King. 

 

 NEW: Algemene verbeteringen in de herkenning van facturen. 

 

Fiatteren 

 NEW: In King 5.53 is de mogelijkheid toegevoegd om een opmerking mee te sturen bij 

het deblokkeren van de factuur in King. Factuur2King biedt hier nu ondersteuning voor 

door de fiatteringstatus en eventuele opmerkingen door te sturen bij deblokkeren van 

de factuur. Daarnaast wordt ‘Gewijzigd door’ ingesteld op ‘Factuur2King’. 
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Opgeloste problemen in Factuur2King 2.2 
 

Instellingen 

 

 FIX: Laatste inlognaam wordt niet opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van een 

‘roaming’ profile. Helaas moet u deze hierdoor eenmalig opnieuw instellen. 

 

Configuratie 

 

 FIX: Instelling voor ‘Administratie is niet btw-plichtig’ wordt alleen uitgelezen indien er 

een btw nummer in de administratie voor komt. Dit is juist niet het geval in deze 

situatie. 

 

 FIX: Melding dat job nummer “” niet kan worden gevonden als niet voor alle jobs een 

waarde is ingevuld op tabblad Cred/Deb/Grootboek toevoegen.  Er zijn echter scenario’s 

waarbij wenselijk is alleen crediteuren of alleen grootboekrekeningen toe te staan om 

toe te voegen. 

 

 FIX: Als met Beheerder gebruiker wordt ingelogd is verloopdatum van de licentie niet 

zichtbaar. 

 

 FIX: Indien <administratiebestandenmap> of <tijdelijke_applicatiebestandenmap> 

wordt gebruikt als locatie in King jobs geeft Factuur2King een foutmelding. 

 

 FIX: Upgrade vanaf versie 2.0 direct naar 2.1 zonder tussenliggende versies laadt geen 

configuratie veld inhoud zien. 

 

 FIX: Bijwerken 2.0 naar 2.1 geeft foutmelding bij controle configuratie. 

 

Verwerken facturen 

 

 FIX: Als niet btw-plichtig instelling actief is voor de administratie zijn de ‘King btw code’ 

en ‘Factuur btw totaal’ velden inactief, maar de King btw code wordt wel als verplicht 

veld gezien waardoor exporteren naar King niet mogelijk is. 

 

 FIX: Bij een factuur met een grote hoeveelheid pagina’s met veel getallen duurt het 

analyseren van de factuur erg lang. 
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 FIX: Indien bij een factuur verdeelregels zijn gedefinieerd, op de eerste regel het btw 

tarief ‘NVT’ is gekozen, er andere regels zijn met een ander tarief (maar wel hetzelfde 

voor allemaal) en is ingesteld dat de btw bij de crediteur/debiteur wordt geplaatst, dan 

wordt de btw hulprekening niet aangemaakt en de btw door King als cjp-regel 

toegevoegd aan inkoopboek. 

 

Om te controleren of dit bij u is gebeurd kunt u controleren op btw cjp-regels in het 

mutatieoverzicht Tegenrekening inkoopboek. 

 

 FIX: Bij het inlezen van verkoopfacturen wordt niet het boekstuknummer ingevuld bij de 

analyse van een nieuwe factuur. 

 

 FIX: Bij het ophalen van verdeelregels die zijn onthouden wordt niet correct onderscheid 

gemaakt in de administratie waarin de gebruiker actief is. 

 

 FIX: Bij heen en weer navigeren tussen facturen wordt een ingevulde vraag aan de 

fiatteurs niet opnieuw getoond. 

 

 FIX: Indien het verdeelregel totaal afwijkt van het factuurtotaal wordt bij een grote 

hoeveelheid verdeelregels een te hoog bedrag ingevoerd. 

 

 FIX: Foutmelding bij het toepassen van een G-Rekening indien het opgegeven G-

Rekening crediteurnummer niet voor komt in de King administratie of is geblokkeerd. 

 

 FIX: Vrije rubriek naam voor Vrije Rubriek G-Rekening crediteur wordt op één locatie 

niet ingevuld aan de hand van de configuratie. 

 

 FIX: Onder sommige omstandigheden blijft een rood bolletje zichtbaar nadat een eerder 

ontbrekende tegenrekening is geselecteerd op de verdeelregel. Exporteren gaat verder 

wel goed.  

 

Fiatteren 

 

 FIX: Onder bepaalde omstandigheden kan een geblokkeerde factuur die na goedkeuring 

moet worden gedeblokkeerd niet worden gevonden in de King database. 

 

 FIX: Indien handmatig fiatteurs worden geselecteerd bij de factuur, en er is eerder op 

basis van automatische selectie een volgorde van goedkeuring gekoppeld, dan wordt de 

factuur niet getoond aan alle fiatteurs. 
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 FIX: Onder bepaalde omstandigheden werd fiattering volgorde niet correct getoond. 

 

 FIX: Invoeren van bedragen met decimaal in fiatteringsregels niet mogelijk, alleen 

volledige bedragen. 

 

 FIX: Indien het Crediteurnummer op de eerste regel van een fiatteringsregel staat wordt 

deze niet juist opgeslagen, waardoor bij opnieuw openen van de fiatteringsregel de 

crediteur als ‘’ wordt getoond. 
 

 


