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Inleiding 
 
Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.47 ten opzichte van release 
5.46. Gedetailleerde programmabeschrijvingen kunt u vinden in het helpsysteem van King bij de 
betreffende programmafuncties. 
 
Naast de in dit document genoemde functionaliteit zijn er in King 5.47 nog meer aanpassingen 
en uitbreidingen doorgevoerd. Bekijk hiervoor de release notes King 5.47. Deze kunt u vinden 
op onze website www.king.eu onder King > Release notes. 
 
Wij wensen u veel succes met King 5.47! 
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1 Automatische incasso voor SEPA 
 
Toegevoegd aan de optie ‘Automatisch incasso’ is de mogelijkheid opdrachten te maken welke 
geschikt zijn voor SEPA. SEPA incasso kent twee varianten: de standaard Europese incasso 
(Core) en de zakelijke incasso (B2B, wordt nog niet ondersteund door Nederlandse banken). In 
King 5.47 wordt de Core variant ondersteund. Core is te gebruiken voor incassobetalingen van 
consumenten en bedrijven. 
 
Met de automatische incasso via SEPA hebt u als incassant de mogelijkheid om ‘automatisch’ 
bedragen af te laten schrijven van de rekeningen van uw debiteuren, ten gunste van uw eigen 
rekening. 

1.1 Incassant ID 
 
U dient in het bezit te zijn van een Incassant ID. Heeft u dit nog niet neem dan contact op met 
uw bank. Met het Incassant ID bent u als incassant in het hele SEPA-gebied op een uniforme 
manier herkenbaar. 
De Incassant ID vult u in bij ORGANISATIE > BEDRIJFSGEGEVENS > tabkaart ‘Financiële geg.’ 
 

 

1.2 Gegevens eigen bankrekening 
 
Bij de gegevens van uw eigen bankrekening kunt u op de tabkaart ‘Incasso-opdrachten’ 
vastleggen dat u incasso-opdrachten in het PAIN (SEPA) formaat bij uw bank aanbiedt in plaats 
van Clieop03.  
 

 
 
Let er op dat de standaard storneringstermijn bij SEPA gewijzigd is naar 8 weken (56 dagen). 
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1.3 Conversie bankrekening naar IBAN 
 
Verder dient de IBAN- en BIC-code ingevuld te zijn bij de Bankrekening van de debiteur. 
 
Via de tabkaart ‘Bankrekeningen’ in de Debiteurgegevens kunt u een bestaande bankrekening 
omzetten naar IBAN met de knop Conversie IBAN. (zie voor meer informatie: 
https://www.ibanbicservice.nl ) 
 

 
 

De knop voor de conversie is alleen beschikbaar als de bankrekening nog niet is omgezet naar 
IBAN. 
 
Tip: Als u in één keer meerdere bankrekening wilt omzetten naar IBAN, dan kunt u gebruik 
maken van het programma onder menupunt ALGEMEEN > ALGEMENE BESTANDEN > EXPORTEREN 
BANKREKENINGEN T.B.V. IBAN-BIC/SERVICE. Via de website www.ibanbicservice.nl kunt u het 
exportbestand met de banknummers aanvullen met de IBAN– en BIC-nummers met behulp van 
de IBAN BIC MultiChecker. U moet u daarvoor wel registreren. Het bestand dat u terugkrijgt 
kunt u vervolgens inlezen in King via ALGEMEEN > ALGEMENE BESTANDEN > IMPORTEREN 
BANKREKENINGEN T.B.V. IBAN-BIC/SERVICE 

https://www.ibanbicservice.nl/�
http://www.ibanbicservice.nl/�
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1.4 Machtigingen 
 
Als  u gebruik wilt maken van automatische incasso, moet u in het bezit zijn van geldige 
machtigingen. Via het venster ‘Bankrekening’ van een ‘Debiteur’ kunt u via de tabkaart 
‘Machtigingen’ de machtiging van de klant vastleggen. 
 

 
 
Een machtiging legt u vast met de knop Toevoegen. 
 
Met de incassomachtiging geeft een debiteur toestemming dat er geïncasseerd mag worden. 
De informatie van de SEPA Incassomachtiging dient u hier in te vullen. 
 

 
 
De referentie van de incassomachtiging is een uniek kenmerk van maximaal 35 posities. Deze 
referentie mag door uw bedrijf zelf bepaald worden. Denk bijvoorbeeld aan het 
debiteurnummer in combinatie met de datum of een volgnummer. Er mag maar één niet-
vervallen machtiging zijn met deze referentie. U kunt deze referentie later niet meer wijzigen. 
 



Nieuw in King 5.47 versie 5.47.05 © Quadrant Software B.V. 

Offertes  Pagina 7 van 30 

Bij het aanmaken van een incassovoorstel probeert King zelf een machtiging bij een 
openstaande post in te vullen. De voorwaarde hiervoor is dat de openstaande post op 
‘Automatische incasso’ staat, en dat de bankrekening van de debiteur een IBAN-rekening is. 

1.5 Meer informative over SEPA en IBAN? 
 
Meer informatie over SEPA en IBAN treft u aan op:  
§ http://www.sepanl.nl/   - de site van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
§ http://www.overopiban.nl/bedrijven/ - de site van De Nederlandsche Bank (DNB) 
§ of raadpleeg uw eigen bank ... 

2 Offertes 

2.1 Marges en kostprijzen 
 
Bij het toevoegen, inzien en wijzigen van offertes is het nu mogelijk om de kostprijs van de 
artikelen of tarieven te  bekijken en wijzigen. Ook is het mogelijk om de marges en kostprijzen 
van zowel artikelregel als order weer te geven.  
 

 
 
Kijkt de klant mee en wilt u niet dat deze gegevens zichtbaar zijn, dan kunt u deze informatie 
uitschakelen via het menupunt MUTEREN > MEEKIJKEN. 

http://www.sepanl.nl/�
http://www.overopiban.nl/bedrijven/�
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2.2 Afdrukformaten en versturen per e-mail 
 
In de Debiteurgegevens en in de Relatiegegevens is op  de tabkaart ‘Documenten’ nu ook het 
offertedocument in te stellen. Hiermee is het mogelijk om net zoals bij de factuur, pakbon of 
orderbevestiging een uitvoerformaat voor PDF per e-mail toe te voegen. Als u beschikt over de 
optie ‘Document-lay-outs per debiteur/crediteur’ kunt u uiteraard ook de offerte lay-out per 
debiteur of relatie instellen. 
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2.3 Volgartikelen 
 
Bij het werken met artikelen in offertes wordt nu ook de optie ‘Volgartikelen’ ondersteund. 
Als  u in een offerte een artikel met volgartikelen selecteert, dan worden automatisch 
offerteregels aangemaakt voor alle bijbehorende volgartikelen, met het juiste aantal. 
 

 

2.4 Partijenregistratie 
 
De optie partijenregistratie wordt nu ook ondersteund in de offertemodule. Met de optie 
‘Partijenregistratie’ is het mogelijk om verschillende partijen van hetzelfde artikel te 
onderscheiden, bijvoorbeeld voor uiterste houdbaarheids- of verkoopdatum, traceerbaarheid 
van aparte productierun,  leverancier, FIFO/LIFO. 
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2.5 Filters in zoekvenster 
 
Door middel van filters kunt u nu gemakkelijk een selectie maken van offertes van een  bepaalde 
vertegenwoordiger. Ook kunt u bijvoorbeeld zoeken naar alle offertes met een bepaald artikel 
of tarief.  
 

 
 
Klik op Toepassen om het filter te activeren. 
Er wordt ook gezocht op tekst die niet aan het begin staat. Alleen de offertes die aan alle 
opgegeven voorwaarden voldoen worden dan getoond. 

2.6 Kostenplaats en/of Kostendrager 
 
Met de optie Dossierfacturering kan het verplicht gesteld worden om in orders, per orderregel 
een kostenplaats en/of kostendrager in te voeren. In offertes kunt u nu in de algemene 
gegevens een kostenplaats en/of kostendrager invoeren. Deze geldt voor alle regels in de 
offerte en zal ook in de aangemaakte order gebruikt worden voor zowel de order als alle 
orderregels. 

2.7 Nieuwe velden in offertevenster 
 
In de algemene gegevens van de offerte zijn enkele invoervelden toegevoegd. 

· Doorlooptijd;  hierin kunt u aangeven wat de (geschatte) doorlooptijd van de offerte is, 
dat is de tijd tussen het aanmaken van offerte en het omzetten naar een daadwerkelijke 
order. U kunt deze  bijhouden in dagen, weken, maanden of jaren.  

· Scoringskans; Hier kunt u het percentage opgeven van de geschatte scoringskans van de 
offerte.  

· De rubrieknaam Houdbaarheidsdatum is gewijzigd in Geldigheidsdatum. 
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2.8 Overige toevoegingen voor offertes 
 
Vanuit de debiteurgegevens kunt u via de knop GA NAAR eenvoudig navigeren naar de offertes 
van de betreffende debiteur. 
Vanuit artikelen kunt u via de knop GA NAAR alle offertes met daarin het betreffende artikel 
oproepen.  
 

  
 
Het is in de referentie en de opmerking van de offerte nu mogelijk om met de rechtermuis knop 
of met CTRL-R de datum, tijd en gebruiker toe te voegen. 
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3 Invoeren orders 

3.1 Default-tabkaart 
 
U kunt een default-tabkaart opgeven via menupunt WEERGEVEN. Hiermee kunt u regelen welk 
tabkaart wordt geopend als u een bestaande order  opent. 
 

 
 
 

3.2 Openstaande orders vanuit artikel 
 
Als de artikelgegevens van een bepaald artikel op het scherm hebt, kunt u via de knop GA 
NAAR… (Rechtsonder in beeld) kiezen voor: INFO OPENSTAANDE ORDERS. 
 

 
 
Zo kunt u direct alle orders opzoeken waarin dit betreffende artikel is opgenomen. 
Als u dus bijvoorbeeld een verkoopprijs hebt veranderd bij het artikel, dan kunt u dus gelijk naar 
de nog openstaande order(s) om hierin eventueel ook de prijs te veranderen. 
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3.3 Dag van de leverweek in de order zichtbaar 
 
Bij het invoeren van de orders is nu ook zichtbaar welke dag van de week de leverdatum valt.  
 

 
 

De dag is ook in een kolom toegevoegd in het overzicht van de openstaande orders van 
debiteuren. 
 

 
 
 

3.4 Leveringsconditie aanpassen in het scherm van verwerken verzamellijst 
 
De leveringsconditie is aan te passen bij het verwerken van de verzamellijst. 
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4 Verzendgegevens bij verkooporders  
 
Bij de openstaande orders is er een tabkaart bijgekomen voor de registratie van de verzending 
van uw orders (vanaf versie Artikelen). Het is mogelijk om hier een vervoerder te registreren 
samen met een verpakking (collo-type), eventueel een gewicht, volume  en de Track & Trace 
gegevens. 

De Track & Trace url is ook gelijk vanuit dit venster te openen door op het wereldbolletje  te 
klikken. 
 
Vaste gegevens 
Alvorens u deze informatie kunt registreren moeten de vervoerders en eventueel Collo-types 
zijn ingevoerd bij de vaste gegevens. U gaat daartoe naar VERKOPEN > VASTE GEGEVENS 
ORDERS/FACTURERING > tabkaart VERZENDING. 
 

 
 
Op deze nieuwe tabkaart kiest u voor Toevoegen om een vervoerder toe te voegen. De 
vervoerder is te koppelen aan zijn crediteurnummer. 
 
Als het vinkje achter de default-vervoerder geselecteerd is, zal deze vervoerder bij een nieuwe 
order gelijk ingevuld worden.  
 
Het is ook mogelijk om een default-vervoerder per land aan te geven. Via STAMGEGEVENS > 
LANDEN kunt u een aangemaakte vervoerder koppelen aan een land. Als de debiteur gekoppeld 
is  aan dit land, dan is dat de default- vervoerder. De default-vervoerder per land krijgt dus 
voorrang op de default-vervoerder in de Vaste gegevens orders/facturering. 
 
Met het selectievakje achter “Afdrukken bij levering” kunt u instellen of er een extra 
vervoersdocument afgedrukt  moet worden bij het leveren. Dit document zal samen met de 
originele pakbon worden afgedrukt. 
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U kunt in dit scherm ook gelijk de mogelijke collo-types registreren door te kiezen voor 
Toevoegen. 
 

Natuurlijk zijn de gegevens ook beschikbaar op de afdrukken vanuit King. Verzendgegevens 
kunnen worden afgedrukt op rapport Openstaande orders, op de Orderbevestiging, de 
Proforma-nota, de Factuur en de Pakbon.  
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Voor iedere levering kunt u deze gegevens bijhouden, dus bij een order die u in meerdere keren 
hebt uitgeleverd, kunt u voor alle leveringen een aparte Track & Trace nummer bijhouden. 
 
Track en Trace 
Het is mogelijk om de gegevens van Track & Trace op te nemen in de order. Dit zal meestal 
gevuld worden  door de gegevens die worden aangemaakt in een extern programma van de 
vervoerder. Met deze nummers kunt u uw zending volgen. De Track & Trace url kunt u aan uw 
afnemers verstrekken, hiermee kunnen ze hun bestelling volgen via de website van de 
vervoerder. 
 
Als deze gegevens niet beschikbaar zijn bij orderinvoer, kunt u ze ook later invoeren bij het 
verwerken van de verzamellijst of achteraf bij de uitleverhistorie.  
 
Voor de verzamellijst gaat u naar VERKOPEN > VERWERKEN VERZAMELLIJST. 
 
Let op:  de verzamellijst kunt u alleen afdrukken als u in de vaste gegevens van de order hebt 
aangegeven dat de order “wel via verzamellijst” moet gaan. Deze status kunt u alleen wijzigen 
als de status van de order niet op Vrijgegeven staat. 
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Bij de uitleverhistorie zijn de Track & Trace code en url ook in te voeren, maar alleen als er in de 
order een collo-type is opgegeven. Deze kunt u vinden via VERKOPEN > UITLEVERHISTORIE. 
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Het is ook mogelijk  om een XML-bestand met Track & Trace gegevens in te lezen in de 
uitleverhistorie.  
Via DIVERSEN > IMPORTEREN > IMPORTEREN VERKOPEN > IMPORTEREN XML-BESTAND MET 
VERZENDGEGEVENS UITLEVERHISTORIE. 
 
Dit bestand zou er als volgt uit kunnen zien. 
Voorbeeld van een XML-inleesbestand 
<KING_UITLEVERHISTORIE> 
     <PAKBONNEN> 
        <PAKBON> 

     <UITLEVERNUMMER>20120013</UITLEVERNUMMER> 
         <ORDERS> 

<ORDER> 
   <ORDERNUMMER>20120028</ORDERNUMMER> 
     <ORDERCOLLI> 
        <ORDERCOLLO> 

<COLLO_REGELNUMMER>1</COLLO_REGELNUMMER> 
<COLLO_TRACKTRACE_CODE>UE123456789012345678AA</COLLO_TRACKTRACE_CODE> 
<COLLO_TRACKTRACE_URL>http://www.vervoerder.nl/tracktrace?query=UE1234567890</COL
LO_TRACKTRACE_URL> 

</ORDERCOLLO> 
             </ORDERCOLLI> 

                  </ORDER> 
              </ORDERS> 
         </PAKBON> 
    </PAKBONNEN> 
</KING_UITLEVERHISTORIE> 
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5 Vrije rubrieken verkooporders 
 
Net als voor bijvoorbeeld de artikelen is het nu ook mogelijk om een vrije rubriek aan te maken 
voor de orders. In  VASTE GEGEVENS ORDERS/FACTURERING kunt u de vrije rubrieken aanmaken en 
beheren. 
 

 
 
Het is  ook mogelijk om de vrije rubrieken te tonen bij de openstaande orders, zodat u hier op 
kunt sorteren en filters op kunt toepassen.  
 

 
 
De  vrije rubrieken zijn af te drukken op de factuur, afdruk openstaande orders, pakbon en 
orderbevestiging. De gegevens zijn toe te voegen aan de layout in de layout- editor. U kunt dan 
boven in de werkbalk kiezen voor VRIJE_RUB_ORDER_KOP en daarnaast krijgt u de keuze van alle 
vrije rubrieken. 
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5.1 Vrije rubriek automatisch overnemen naar de orders 
 
Als u een vrije rubriek hebt aangemaakt bij de debiteur, en u deze vrije rubriek ook aangemaakt 
hebt bij de vaste gegevens orders/facturering , dan wordt de waarde automatisch ingevuld in 
de vrije rubriek in de order als u een nieuwe order aanmaakt. 
 

 
 
Alle soorten vrije rubrieken worden overgenomen, maar alle instellingen moeten wel precies 
overeen komen. 
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6 Groepen vrije rubrieken 
 
Het is nu ook mogelijk om vrije rubrieken te groeperen. Als u veel vrije rubrieken hebt , 
bijvoorbeeld als u een website heeft, dan kan het  onoverzichtelijk worden. U kunt nu bij iedere 
vrije rubriek een groep selecteren of toevoegen. Zo kunt u de vrije rubrieken die bij elkaar horen 
aan dezelfde groep koppelen. Vrije rubrieken komen op meerdere plaatsen in King voor. In   
vaste gegevens kunt u de vrije rubrieken beheren. 
 

 
 

Op de tabkaart van de vrije rubrieken zelf kunt u door middel van een rechtermuisklik het 
Weergave-menu openen. U hebt de keuze uit meerdere weergave opties: 

· Vrije rubrieken groeperen als tabkaart 
· Vrije rubrieken groeperen als groepsvak 

 
Vrije rubrieken groeperen als tabkaart. 
De groepen die u vooraf gedefinieerd hebt in de vaste gegevens, worden elk op een eigen 
tabkaart getoond. Bij het aanmaken van een vrije rubriek kunt u de vrije rubriek koppelen aan 
deze code. 
Een reeds aangemaakte vrije rubriek is bij de vaste gegevens op de tabkaart vrije rubrieken te 
wijzigen; zo kunt u ook aan reeds aangemaakte vrije rubrieken een code koppelen. 
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Als u veel vrije rubrieken hebt, kunt u ook nog meerdere kolommen maken op uw tabkaarten. 
Dit doet u door rechts te klikken op de tabkaart. Bij ‘vrije rubrieken aantal kolommen’ kunt u 
maximaal drie kolommen aanmaken. 
 
Vrije rubrieken groeperen als groepsvak. 
Als u de vrije rubrieken liever  onder elkaar wilt zien, moet u kiezen voor ‘groeperen als 
groepsvak’. 
Hier kunt u per groepsdeel de groep in- en uitklappen. 
 

 
 
Het grote voordeel is dat u niet alle vrije rubrieken altijd hoeft te zien. U kunt dus gegevens die 
incidenteel geraadpleegd worden alleen uitklappen als u die gegevens nodig hebt. Zo houdt u 
een veel overzichtelijker scherm. 
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7  Point of Sale 3 (Touch screen) 
 
Een aantal functies die al in Point of Sale 2 aanwezig waren, zijn toegevoegd aan Point of Sale 3. 
 

7.1 Partijregistratie 
 
Het is in King mogelijk om artikelen per Partij te registreren. Het is nu ook mogelijk om deze 
partij artikelen via Point of sale 3 te verkopen. Na het selecteren van een partij-artikel op de 
kassa moet u het partijnummer invoeren. 
 

 
 
Eventuele letters in het partijnummer moeten met een (scherm)toetsenbord worden ingevoerd. 
 
Indien zo ingesteld wordt er gecontroleerd of er een oudere partij aanwezig is en zal de 
kostprijs en/of verkoopprijs van de partij worden gehanteerd. 
 

 

7.2 Betalen openstaande posten 
 
Het afrekenen van openstaande facturen is mogelijk gemaakt in Point of Sale 3, ook in 
combinatie met een gewone kassabon. 

· Om een openstaande factuur te kunnen selecteren moet eerst de debiteur opgegeven 

worden. U doet dit via de toets voor een bon op naam.  

· Vervolgens kunt u via de toets  de lijst met de openstaande facturen openen en 
de te betalen factuur selecteren. 
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7.3 Kasmutaties 
 
Het is nu ook mogelijk om kasmutaties in te voeren in Point of Sale 3.  

Hiervoor gebruikt u de knop afromen/bijvullen kassa.  
Aan het menu voor het bijvullen en afromen van de kassa is de mogelijkheid toegevoegd om 
een uitgave of ontvangst te boeken. 

 
Het bedrag en de omschrijving van de kasmutatie kunt u vervolgens invoeren. 

8 Webshop-koppeling 
 

8.1 Synchronisatielog versturen per e-mail 
 
Van de webwinkelsynchronisatie is een logboek ‘Webshop_<administratiecode>.log’ te maken. 
Dit logbestand kunt u automatisch versturen naar een opgegeven e-mail adres. U doet dit door 
bepaalde parameters toe te voegen aan de snelkoppeling voor het starten van de 
synchronisatie. Doe dit door met de rechtermuisknop te klikken op de snelkoppeling en de 
parameter achter “Doel” in de eigenschappen van de snelkoppeling te plaatsen. Indien u de 
synchronisatie start via het Windows programma Geplande taken, dan moet u de parameters 
aan de opdrachtregel toevoegen. 
 
Alleen een logbestand: 
Als u KINGWSC.EXE start met de parameter LA, dan wordt van de websynchronisatie een 
logbestand gemaakt en geplaatst in de tijdelijke applicatiebestanden map. Bij iedere 
synchronisatie wordt dit bestand aangevuld. Bijv. WEBSHOP_DEMOART.LOG 
Start u KINGWSC.EXE met de parameter LN, dan wordt van iedere synchronisatie een apart 
logbestand gemaakt met in de bestandsnaam de datum en tijd van de synchronisatie.  
Bijv. WEBSHOP_DEMOART_20120706-140005-563.LOG  
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Logbestand Mailen: 
Voegt u de parameter LEA e-mailadres toe, dan wordt het logbestand via King verzonden naar 
het opgegeven mailadres. De opdrachtregel zal er bijvoorbeeld als volgt uit zien: KINGWSC.EXE 
LEA WEBONTWIKKELAAR@WEBSITE.EU.  
 
Door de parameter LEV e-mailadres toe te voegen aan de parameter LEA, kunt u ook een 
retour e-mailadres meegeven. De opdrachtregel zal er als volgt uit kunnen zien: KINGWSC.EXE 
LEA WEBONTWIKKELAAR@WEBSITE.EU LEV WEBWINKEL@DEMOART.EU. 
Via het Windows programma Geplande taken zal de opdrachtregel er zo uit kunnen zien: 
C:\PROGRAM FILES\KING\KINGWSC.EXE RUN LEA WEBONTWIKKELAAR@WEBSITE.EU LEV 
WEBWINKEL@DEMOART.EU.  
 
De parameter LEV kan alleen gebruikt worden in combinatie met de parameter LEA. 
De voorwaarde is wel dat in King bij STAMGEGEVENS -> BEDRIJFSGEGEVENS op het tabblad E-MAIL 
SERVER de gegevens van de e-mailserver zijn ingevuld.   
 

8.2 Euroteken 
 
De import en export van gegevens vanuit King naar de webwinkel is aangepast. Er wordt nog 
steeds gebruik gemaakt van ISO-8859-1 als tekenset, met als toevoeging de volgende speciale 
tekens:  

· &#339;             œ 
· &#376;             Ÿ 
· &#338;             Œ 
· &#8364;           € 

 
Deze tekens in o.a. artikelomschrijvingen of adresgegevens kunnen nu naar de webwinkel 
geëxporteerd, en vanuit de webwinkel in King geïmporteerd worden. 
 

8.3 E-mailadres niet meer verplicht 
 
De melding die door King gegenereerd wordt op het moment dat een debiteur zonder ingevuld 
e-mail adres in het vestigingsadres wordt geselecteerd als webklant, is niet meer blokkerend:  
 

 
 

Kiest u voor DOORGAAN, dan wordt de debiteur een webklant en wordt deze bij de 
eerstvolgende synchronisatie aangeboden aan de webwinkel.  
Dit is aangepast omdat in de webwinkel ingesteld kan worden of meerdere log-ins per debiteur 
toegestaan zijn of niet. Hiermee kunt u toestaan dat meerdere contactpersonen van een 
debiteur een inlog- en welkomst-mail krijgen voor de webwinkel. 
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Als meerdere log-ins per debiteur niet zijn toegestaan, handelt de webwinkel als volgt voor het 
versturen van de welkomst-mail; 

· Is er een voorkeurcontactpersoon voor de functie die ingesteld is in de backoffice van de 
webwinkel, dan gaat de welkomst-mail naar deze contactpersoon, 

· Zijn er meerdere contactpersonen maar geen voorkeurcontactpersoon, dan gaat de 
welkomst-mail naar de eerste contactpersoon uit de lijst. 

· Zijn er geen contactpersonen, dan gaat de e-mail naar het vestigingsadres. 
 

Als meerdere log-ins per debiteur zijn toegestaan,. handelt de webwinkel als volgt voor het 
versturen van de welkomst-mail;  

· Alle contactpersonen bij wie de vrije rubriek Webcontact is geselecteerd krijgen een 
welkomst-mail 

· Zijn er geen contactpersonen bij wie de vrije rubriek Webcontact geselecteerd is, dan 
gelden de criteria die hierboven staan bij Geen meerdere log-ins per debiteur. 

 
Zijn er geen e-mailadressen ingevuld, dan moet u dit later in King alsnog doen en na 
synchronisatie, via de backoffice alsnog de inloggegevens mailen naar de webklant. 
 
Bovenstaande geldt voor de webwinkels van BizzView, hoe dit in uw webwinkel werkt kunt u 
navragen bij uw webwinkel-leverancier. 
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9 Diversen 

9.1 Aparte rechten voor debiteur-/crediteurmutaties 
In de rechtenstructuur van King is een apart recht gekomen voor het inzien van de 
grootboekmutaties van debiteuren en crediteuren via de debiteur- en crediteurgegevens. Dit 
recht staat los van het algemene recht voor het inzien van alle grootboekmutaties. Een King-
gebruiker kan zo het recht ontnomen of juist toegekend worden om vanuit het scherm met de 
NAW-gegevens van een debiteur of crediteur via de knop GA NAAR de grootboekmutaties in te 
zien.  
 

 
 

9.2 Oproepen historische factuur vanuit journaalposten 
 
In de Factuurhistorie (optie, standaard vanaf Logistiek) kunt u vanuit een infoscherm met de 
journaalpost een voorbeeld van de factuur oproepen. 
 
Vanuit de schermen INFO JOURNAAL en INFO DAGBOEKMUTATIES of vanuit een boekingsgang (INFO 
BOEKINGSGANGEN) kunt u de factuur oproepen via de knop Factuur: 
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In het scherm Grootboekmutaties, dat te benaderen is via FINANCIEEL -> INFO MUTATIES -> INFO 
GROOTBOEKMUTATIES of door het oproepen van de mutaties van een debiteur vanuit de debiteur 
gegevens, is een aantal knoppen onderaan het scherm samengevoegd onder de knop GA NAAR; 
daar is nu ook de mogelijkheid om een factuurvoorbeeld op te roepen. 
 

 

9.3 Info voorraadmutaties: bijbehorende journaalpost oproepen 
 
In  het scherm Info Voorraadmutaties, te banaderen via het menu punt VOORRAAD -> 
VOORRAADMUTATIES -> INFO VOORRAADMUTATIES, kunt u via de knop GA NAAR het bijbehorende 
boekstuk openen. 
 

 

9.4 Digitaal archief: slepen van en naar e-mailbijlage 
 
Aan het Digitaal archief en de Outlook koppeling van King is de functionaliteit toegevoegd om 
het gekoppelde document vanuit een archiefstuk te slepen naar de Windows Verkenner of naar 
een e-mail als bijlage. 
Ook is het mogelijk om de bijlage van een e-mail archiefstuk vanuit King te slepen naar de 
Windows Verkenner of naar een nieuwe e-mail. 
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9.5 Vinkjes Tonen bij info grootboekmutaties makkelijk aan of uit te zetten 
 
In het scherm Info grootboekmutaties, te vinden via FINANCIEEL > INFO MUTATIES > INFO 
GROOTBOEKMUTATIES, zijn alle selectievakjes onder Tonen makkelijk aan of uit te zetten via het 
vinkje bij Tonen. Als u het vakje Tonen uitzet , worden alle overige vakjes ook uitgezet, u kunt 
dan de vakjes die u aan wilt zetten weer selecteren. 
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9.6 Controle op ingevuld zijn van BTW-nummer 
 
Bij debiteuren waarbij gebruik gemaakt wordt van BTW-code t.b.v. levering binnen de EU wordt 
er  een melding gegeven als het BTW nummer niet ingevuld is.  
 

 
 

9.7 Afdruk openstaande orders selecteren op vertegenwoordiger 
 
Vanaf King Factureren kunt u nu de afdruk openstaande orders ook selecteren op 
vertegenwoordiger. 

9.8 Bij taak zoeken op zoekcode van de debiteur 
 
Het is nu mogelijk bij het koppelen van een taak te zoeken op de zoekcode van de debiteur, 
crediteur of relatie. 
 

  
 
 

9.9 Diverse extra velden in de lay-outs 
 
Bij het afdrukken van de crediteurenlijst, debiteurenlijst en relatielijst hebt u de mogelijkheid om 
het veld KvK-nummer op te nemen in de layout. 
 
Bij de afdruk van het ‘Omzet-overzicht naar BTW-rekening’ kunt u het veld debiteurnaam of 
crediteurnaam toevoegen. 
 
Het is mogelijk om het orderregelnummer en de leveringsconditie af te drukken op de 
verzamellijst. Het orderregelnummer is ook af te drukken op de factuur. 


