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Wilt u ook snel en gemakkelijk een koppeling tussen MicroHIS en uw boekhouding? 

Dat kan met King Business Software!

Wat is King?

King is een standaardpakket voor de finan-
ciële en logistieke automatisering. King is 
branche-onafhankelijk; u vindt King dan ook 
bij allerlei soorten bedrijven. Een greep uit 
de mogelijkheden van King: boekhouden, 
factureren, voorraadbeheer, budgetteren, 
telebankieren, omzetstatistieken, ledenad-
ministratie, uren- en projectenadministra-
tie, productie-administratie, single-user of 
multi-user. Voor de loonadministratie kunt u 
King koppelen met Microloon.

MicroHIS

MicroHIS is het huisartsinformatiesysteem 
van iSOFT dat medewerkers in een huisart-
senpraktijk bij hun dagelijkse werkzaamhe-
den ondersteunt. iSOFT is gespecialiseerd 
op dit gebied, houdt de ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten en speelt hierop in.

Koppeling tussen King en MicroHIS

Steeds meer huisartsen kiezen voor het bes-
te uit die twee vakgebieden: boekhouden 
en zorgautomatisering. Voor beide is gespe-
cialiseerde kennis noodzakelijk. Het nadeel 
van twee aparte systemen is vaak dat infor-
matie dubbel moet worden ingevoerd. Maar 
met de naadloze koppeling tussen King en 
MicroHIS is dit niet nodig. De koppeling is 
gezamenlijk ontwikkeld en zorgt ervoor dat 
patiënten, zorgverzekeraars en nota’s uit 
MicroHIS kunnen worden ingelezen in King. 
Vanuit King kunt u vervolgens automatisch 
de betalingen boeken (via Telebankieren), 
aanmaningen afdrukken, enzovoort.

Financiële 
gegevens
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Vanuit MicroHIS exporteert u periodiek de financiële gegevens naar King. U kunt 
gedetailleerd terugvinden welke gegevens zijn geëxporteerd. Bovendien is er 
automatische controle om te voorkomen dat gegevens dubbel worden geëxporteerd! De 
posten boekt u vervolgens af in MicroHIS.

In King importeert u vervolgens nieuwe en gewijzigde patiënten en verzekeraars en de 
bijbehorende nota’s. Ingelezen bestanden kunt u direct laten verwijderen om te voorkomen 
dat ze dubbel worden ingelezen!

Het beheer van de openstaande posten (afboeken via Telebankieren, aanmanen, enz.) doet 
u vervolgens in King.

WaT HEBT u NODIG?

Om te werken met MicroHIS in combinatie met King hebt u het 
volgende nodig:

 Een versie van MicroHIS met exportmogelijkheid afgestemd op •	
King (vanaf versie 8.3);
 Een versie van King met mogelijkheid tot importeren van relatie-•	
gegevens en journaalposten.

Voor het assortimentsoverzicht en de actuele prijzen van King 
verwijzen wij u graag naar www.king.eu. Ook geïnteresseerd in een 
naadloze koppeling met betrouwbare financiële software? Vraag een 
vrijblijvende offerte aan via tel. (010) 264 63 20 of info@quadrant.nl!


