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UITBREIDING (UPGRADE) VAN UW KING-PAKKET  
 
In dit document wordt uitgelegd hoe u een uitbreiding (upgrade) van uw King-pakket 
moet realiseren. Een uitbreiding kan zijn een overstap naar een grotere King-versie 
(bijvoorbeeld van Factureren naar Artikelen) en/of de aanschaf van een optie.  
 
LET OP : VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN UITBREIDING HEBT U GEEN NIEUWE 
DOWNLOAD NODIG!  
 
Als u niet alleen een uitbreiding (grotere versie) installeert, maar ook een update 
(nieuwere release, dus als u overstapt van bijvoorbeeld King 5.46 naar 5.47), dan hebt u 
wél een nieuwe download nodig en moet u eerst de nieuwe programmatuur installeren 
zoals dat is aangegeven in de installatievoorschriften. De actuele installatievoorschriften 
kunt u vinden op de website www.king.eu, onder Support > Documentatie > Installatie. 
Daarna kunt u de volgende procedure volgen:  
 
De upgrade realiseert u als volgt:  
 

1. voer de gewijzigde licentiegegevens in zoals aangegeven in de bijgevoegde brief;  

2. ga opnieuw naar hoofdmenu ALGEMEEN en klik op OPNIEUW AANMELDEN. U 
kun nu opnieuw inloggen in King maar selecteert u dan een King-administratie 
waarin u de grotere versie en/of de optie(s) wilt gaan gebruiken;  

3. ga in King naar hoofdmenu HELP en kies daarin INFORMATIE OVER KING;  

4. klik op de tabkaart Administratie en klik daarin op de knop Licentie wijzigen;  

5. venster ‘Beschikbare functionaliteit’ wordt geopend. Selecteer de versie en de 
optie(s) die u in deze administratie wilt gebruiken;  

6. na afloop klikt u op de knop Akkoord;  

7. u krijgt de melding ‘Weet u zeker dat u de functionaliteit van deze administratie wilt 
aanpassen?’. Als u zeker weet dat u in deze administratie met de gekozen versie en 
optie(s) wilt gaan werken, dan klikt u op de knop Doorgaan;  

8. klik na afloop op de knop Sluiten om het programma te verlaten;  

9. herhaal de stappen 2 t/m9 voor elke administratie waarin u de grotere versie en/of 
optie(s) wilt gebruiken.  

 


