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Inleiding 
 
Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.48 ten opzichte van release 5.47. 
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 5.48 nog meer aanpassingen en 
uitbreidingen doorgevoerd. Bekijk hiervoor de release notes King 5.48. Deze kunt u vinden op onze 
website www.king.eu onder King > Release notes. 
 
Wij wensen u veel succes met King 5.48! 
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1 Uitbreidingen betalingsopdrachten 

1.1 SEPA - betalingsopdrachten 
 

SEPA staat voor Single European Payment Area, waarbij betalingen binnen de EU overal op 
dezelfde wijze worden afgehandeld en waarbij de kosten van overboekingen op hetzelfde 
niveau liggen als nu die van binnenlandse overboekingen. 
 
In de 5.48 is het nu mogelijk om betalingsopdrachten in het “PAIN”-formaat aan te laten 
maken.  
 

 
 
Voor de juiste werking is het wel noodzakelijk dat bankrekeningen omgezet zijn naar IBAN. 

1.1.1 Conversie bankrekeningen naar IBAN 
Vanaf 2014 zullen zowel consumenten als bedrijven verplicht gebruik maken van IBAN en BIC. 
IBAN staat voor International Bank Account Number, de internationale opvolger van het 
bank of girorekeningnummer.  
 
In Nederland is een IBAN 18 tekens lang en bestaat uit een landcode, een controlegetal, de 
bankcode en uw huidige rekeningnummer, aangevuld met een of meer nullen.  
BIC staat voor Bank Identification Code, de opvolger van de Swiftcode.  
 
Vanaf februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met IBAN en BIC. Bestaande 
bankrekeningnummers uit uw administratie dienen dus voor die datum omgezet 
(geconverteerd) te worden naar IBAN en aangevuld te worden met BIC. Ook uw eigen 
bankrekening moet u uiteraard omzetten naar IBAN.  
 
Uw eigen bankgegevens legt u vast bij ALGEMEEN > ALGEMENE BESTANDEN > EIGEN 
BANKREKENINGEN.  
De bankrekeningen van uw debiteuren, crediteuren en relaties kunt u met King op twee 
manieren converteren: per bankrekening afzonderlijk of alle bankrekeningen in één keer. In 
beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de website www.ibanservice.nl.  

http://www.ibanservice.nl/
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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 

 

Formaat betalingsopdracht 

U hebt de volgende formaten voor betalingsopdrachten: 
1. ClieOp03, kiest u voor ClieOp03, dan zijn de gegevens van deze tabkaart bestemd 

voor binnenlandse betalingen. Een Nederlandse IBAN wordt in de betalingsopdracht 
omgezet naar BBAN.  

2. PAIN (SEPA), kiest u voor PAIN (SEPA), dan worden de gegevens van deze tabkaart 
gebruikt voor SEPA-betalingsopdrachten. King ondersteunt formaat PAIN.001.001.03.  

 

http://www.ibanbicservice.nl/
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1.1.2 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 ... 

1.2 Openstaande posten selecteren via Multi-select 
Bij het toevoegen van openstaande posten aan een betalingsvoorstel, is het mogelijk om 
meerdere posten te markeren  door het vakje in de kolom Markeer te selecteren, en die 
geselecteerde posten in een keer toe te voegen aan het betalingsvoorstel. 
 

 

http://www.sepanl.nl/
http://www.overopiban.nl/bedrijven/
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2 Offertes 
De offertemodule is in King 5.48 aangepast. Zo is de performance verbeterd bij offertes met veel regels, en 
is de opzet gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen worden in dit hoofdstuk behandeld.  

2.1 Alle versies onder één offerte 
Als u het venster met offertes opent staan daar geen losse versies meer. U ziet nu alleen nog maar de 
hoofdnummers en niet meer de verschillende versienummers.  Om de versies van een offerte te zien kunt u 
de kiezen voor Inzien of Wijzigen. U ziet dan voor elke versie een aparte tabkaart in de offerte. 
 

 
 
Per versie hebt u de volgende mogelijkheden:  

 ; door op deze tabkaart te klikken wordt een nieuwe lege versie aangemaakt; 
 Verwijderen; de geselecteerde versie verwijderen; 
 Kopieren; de geselecteerde versie kopieren; 
 Kopieren naar nieuwe offerte; de geselecteerde versie kopieren naar een nieuwe offerte, deze kan 

dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een andere klant/relatie; 
 Afdrukken; van de geselecteerde offerteversie een afdruk maken.  

 
 
Als u alle offerteversie wilt zien zoals u dat gewend was, kunt u terecht onder menupunt VERKOPEN 
> OFFERTES > OFFERTEVERSIES.  U ziet dan de offertes zoals u dat gewend was.   
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2.2 Status van de offerte(versie) 
De status van de offerte(versie) wordt nog steeds gebruikt. Alleen is de locatie waar u de status 
kunt zien en instellen verplaatst. Per offerteversie kunt u nu rechts op de betreffende tabkaart de 
status zien en wijzigen.  

 

Daarnaast heeft de offerte zelf ook een status, die verbonden is met de status van de versie(s). Als 
u bijvoorbeeld de offerte zelf op ‘Afwijzen’ zet, dan worden de bijbehorende versies automatisch 
op ‘Vervallen’ gezet. 
 

2.1 Afdrukken naar bestand 
In het afdrukvoorloopvenster van de offerte zijn er twee wijzigingen doorgevoerd. Zo is het nu 
mogelijk om net als bij het factureren een andere afdruk-layout te kiezen en u kunt bij het 
afdrukken direct gebruik maken van de verschillende afdrukformaten met behulp van de knop 
Bestand. 

 

2.2 Automatisch omzetten naar order 
Als u een offerteversie accepteert wordt deze nu automatisch omgezet naar een verkooporder in 
King. Als u in de offerteversie kiest voor de knop Accepteren krijgt u de onderstaande melding:  
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Als u vervolgens kiest voor “Deze offerte accepteren?” wordt er door King automatisch een order 
aangemaakt van deze offerte. Tevens worden alle andere versies binnen deze offerte op vervallen gezet.  

Nu is ook altijd zichtbaar welke order is aangemaakt van deze offerte. U ziet dus altijd dat er een order is 
aangemaakt. Het is nu dan ook niet meer mogelijk om de order nogmaals (per ongeluk) aan te maken.  

 

Indien u een offerte accepteert voor een relatie die nog niet bestaat in uw 
debiteurenadministratie, dan wordt bij het accepteren ook gelijk de debiteur aangemaakt. U krijgt 
dan de mogelijkheid om het debiteurnummer te wijzigen of automatisch aan te laten maken 
volgens de instellingen.  

2.3 Offertenummer zichtbaar in order en factuurhistorie 
Ook in de orders en de factuurhistorie is terug te vinden op basis van welke offerte deze is 
aangemaakt. Zo vindt u in de order het offertenummer op de tabkaart Vaste gegevens:  

 

En in de factuurhistorie vindt u het offertenummer op  de tabkaart Algemeen bij de factuur: 
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2.4 Zoekvenster uitgebreid.  
Aan het zoekvenster van de offertes zijn de kolommen Offertenummer, kostenplaats en 
kostendrager toegevoegd. Deze velden kunt u nu dus ook gebruiken in de diverse filters. 
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3 Wijzigingen in XML-imports 
 
In King 5.48a zal de controle bij het inlezen van XML-bestanden plaats vinden op basis van XSD’s. 
Hierdoor is de controle op een aantal punten aangescherpt. Het inlezen is daardoor 
betrouwbaarder geworden, maar is het ook mogelijk dat bestanden die altijd probleemloos 
konden worden ingelezen, nu niet meer worden geaccepteerd. Er wordt onder andere scherper 
gecontroleerd op de maximale lengte van de XML-tags en ook moet er voldaan worden aan de 
opgegeven volgorde van de XML-tags. 
 

3.1 Controle 
 
Als u XML-bestanden importeert die bedrijfskritisch zijn dan adviseren wij u de XML-bestanden 
voor installatie van King 5.48a eerst te controleren. Hiervoor hebben wij XSD-bestanden op onze 
website ter beschikking gesteld. In een XSD-bestand staat hoe het XML-bestand opgebouwd 
dient te zijn. Deze controle kunt u bijvoorbeeld met de software XMLSpy uitvoeren of via de 
website www.freeformatter.com. Beide producten geven duidelijk aan waar het XML-bestand niet 
aan de XSD-eisen voldoet. Wanneer een XML-bestand niet voldoet aan de eisen, zal de 
producent van het XML-bestand dit moeten aanpassen. 
 
Mocht u uw XML-bestanden niet zelf kunnen controleren, dan kunt u dit ook uitbesteden aan 
(wellicht) uw dealer, of aan Quadrant. Indien u de controle aan Quadrant wilt uitbesteden, neemt 
u dan voor de condities contact op met de Helpdesk, (010) 264 63 40 of support@quadrant.nl. 
 
Als u wel XML-bestanden importeert, maar deze niet bedrijfskritisch zijn, dan kunt u de bestanden 
proberen te importeren na installatie van King 5.48a. Mocht een bestand niet worden 
geaccepteerd dan krijgt u een melding die aangeeft waar het probleem zit. Ook dan zal het XML-
bestand moeten worden aangepast door de producent van het XML-bestand. 
 

3.2 Webwinkel 
Als u een webwinkel gebruikt in combinatie met King, dan is het afhankelijk van de manier van 
koppelen met de webwinkel of u bovenstaande controle moet uitvoeren. 

 Koppelt u uw webwinkel via de standaard KingWebShopClient (KingWSC.exe) dan hoeft u 
geen controle uit te voeren. In deze koppeling zijn namelijk geen wijzigingen. Webwinkels 
van onder andere BizzView/IB Vision zijn op deze manier gekoppeld. 

 Koppelt u uw webwinkel via de XML-imports met King, controleert u dan uw XML-
bestanden zoals hierboven is beschreven. 

 
Of u met de standaard KingWebShopClient koppelt kunt u controleren in King via HELP > 
INFORMATIE OVER KING. Op het tabblad Administratie kunt u zien welke Modules / Opties 
beschikbaar en actief zijn. Indien het vakje Actief bij de module/optie Koppeling webwinkel SOAP 
geselecteerd is, dan werkt u met de standaard KingWebShopClient. 

http://download.quadrant.nl/download/548/xsd_5.48a1.zip
http://www.altova.com/xmlspy
http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
mailto:support@quadrant.nl
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4 Point of Sale 
 
Ook de module Point of Sale is weer uitgebreid en ook is er weer functionaliteit in POS3 (Touch 
Screen) beschikbaar gekomen die al in POS2 beschikbaar was. 

4.1 Prijzen exclusief BTW 
 
In alle Point of Sale modules is het mogelijk gemaakt om per kassabon in te stellen of de prijzen 
van die bon inclusief of exclusief BTW zijn. De default instelling is afhankelijk van de order-
gegevens van de debiteur, zie DEBITEUREN > DEBITEUREN op het tabblad Ordergegevens. De 
instelling van de rubriek Facturen bepaalt ook of de prijzen op een kassabon inclusief of exclusief 
BTW zijn. 
 

 
 
In POS1 en POS2 hebt u in het scherm Kassaverkopen via Prijzen de mogelijkheid om de 
instelling per kassabon te wijzigen. Alle bedragen van deze bon worden dan opnieuw berekend. 
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In POS3 (Touchscreen) hebt u twee nieuwe toetsen tot u beschikking om de instelling te wijzigen: 
 

De toets  om de kassabon als exclusief BTW in te stellen en de toets  om de 
kassabon in te stellen als inclusief BTW. 

4.2 Zoeken en toevoegen van debiteuren in POS3 
 
Tot release King 5.48a was het alleen mogelijk om POS3 (Touchscreen) met KingPOS.exe buiten 
King om op te starten. Vanaf King 5.48a is het ook mogelijk om dit programma via het King-menu 
te starten. Om gebruik te maken van het zoeken en toevoegen van debiteuren, is het 
noodzakelijk om het touchscreen via het King-menu op te starten (VERKOPEN > POINT OF SALE > 
TOUCHSCREEN). 
 

Via de toets  kunt in POS3 het zoekvenster debiteuren openen. Onderaan in het scherm 
dient u een zoekterm in te voeren in de rubriek Zoeken op. King gaat vervolgens in alle velden 
zoeken naar de door u ingevoerde zoekterm. Ook wordt er op de tekst gezocht die niet aan het 
begin van de velden staat. Wanneer u POS3 ook wilt zoeken in de vrije rubrieken van de 
debiteuren moet u in de Vaste gegevens Point of Sale op het tabblad Touchscreen opgeven in 
welke vrije rubrieken er gezocht moet kunnen worden. 
 

 
 



Nieuw in King 5.48 versie 5.48.03 © Quadrant Software B.V. 

Point of Sale  Pagina 15 van 22 

Alle debiteuren die voldoen aan de zoekterm worden vervolgens in het zoekvenster getoond. Om 
de juiste debiteur te selecteren wijst u eerst de desbetreffende debiteur aan en vervolgens drukt 

u op de toets  .  
 

Om een debiteur toe te voegen gebruikt u de toets . Na het drukken op deze 
toets wordt het venster Debiteurgegevens geopend en kunt alle gegevens van de nieuwe 
debiteur invoeren. Wanneer u dit scherm sluit wordt de nieuwe debiteur direct geselecteerd en 
kunt u verder met het scannen van de artikelen. 

4.3 Zoeken van artikelen in POS3 
 
Als u gebruik wilt maken van de nieuwe functionaliteit artikelen zoeken en toevoegen is het 
noodzakelijk om het touchscreen via het King-menu op te starten (VERKOPEN > POINT OF SALE > 
TOUCHSCREEN). 
 

Om een artikel op te zoeken moet u de toets  gebruiken. Op dat moment wordt het 
King-zoekvenster Artikelen geopend. Onderaan in het scherm dient u een zoekterm in te voeren 
in de rubriek Zoeken op. King gaat vervolgens in alle velden zoeken naar de door u ingevoerde 
zoekterm. Ook wordt er op de tekst gezocht die niet aan het begin van de velden staat. Alle 
artikelen die voldoen aan de zoekterm worden vervolgens in het zoekvenster getoond. 
 

 
 
Om het juiste artikel te selecteren wijst u eerst het desbetreffende artikel aan en vervolgens drukt 

u op de toets . 
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5 Autokosten (vanaf King 5.48a2) 
Als u één of meer auto’s zakelijk gebruikt, dan kunt u de kosten van deze auto’s via de optie 
Autokosten (via FINANCIEEL > AUTOKOSTEN) op eenvoudige wijze registreren. Autokosten is 
geschikt voor zowel een eigen wagenpark als voor lease-auto’s, maar u kunt natuurlijk ook de 
kosten van uw privé-auto ermee bijhouden. 
 
Ook kunt alle gegevens van uw wagenpark vastleggen zoals:  

 Catalogusprijs 
 Brandstofverbruik 
 Tankinhoud 
 Datum APK  
 Verzekering 
 Schade(s)  
 Bestuurder(s) 
 Vrije rubrieken, enz. 

 

 
 
Per auto kunt u ook een digitaal archief bijhouden, met daarin een kopie van het kentekenbewijs, 
de verzekeringspolis, reparatiefacturen, wat u maar wilt.  
 

Bij de Eigendomsvorm “Koop” hebt u de 
mogelijkheid om de auto te koppelen aan het 
betreffende activum. 

 
Vanuit Autokosten kunt u de gemaakte kosten invoeren, en eventueel ook financieel boeken. 
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U hebt ook de mogelijkheid om in de autokosten uw afschrijvingen van uw activum terug te zien. 
Ook kunt u met de knop “Ga Naar” naar uw activum.  
 

 
 
Vervolgens kunt u een compleet overzicht opvragen van de kosten van de betreffende auto.  
Dat zijn o.a.:  

 Brandstofverbruik (actueel en gemiddeld)  
 Vaste en variabele kosten per kilometer 
 Vaste kosten per dag (dus wat de auto kost als hij stilstaat)  
 Gemiddelde kosten per maand. 
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6 Diversen 

6.1 Weergave (boek)stuknummer bij selecteren openstaande posten 
 
In het zoekvenster van de openstaande posten per debiteur/crediteur wordt nu ook het 
boekstuknummer getoond. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar de mutaties die met de  
openstaande post te maken hebben. 
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6.2 Uitbreiding KingJob.exe: Verwerking van orders 
 
In King 5.48 kunt u met King Jobs ook automatisch orders verwerken. Het gaat om het factureren 
en leveren van orders, en het afdrukken  of verzenden van orderbevestigingen en proforma-
nota’s. Hierbij wordt rekening gehouden met de instellingen van de klant op de tabkaart 
Documenten van de debiteur. Dus als dat zo is ingesteld, worden er ook automatisch PDF-
bestanden aangemaakt en eventueel per e-mail verzonden. 
 
U kunt ook zelf bepalen welke orders moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld alleen de 
vrijgegeven orders of een selectie op basis van een XML-bestand. 
 

 
 
U gebruikt deze verwerking via King Jobs als volgt: 

1. Als u een selectie wilt maken op basis van een XML-bestand, dan laat u in een eerderee 
regel van de King Job dit XML-bestand importeren. In dit XML-bestand kunt u 
bijvoorbeeld ook een status wijzigen, bijvoorbeeld om de te factureren orders eerst vrij te 
geven voor facturering. Als u alle orders wilt verwerken, dan kunt u deze stap overslaan; 

2. Vervolgens geeft u in de volgende jobregel aan dat u een verwerking wilt laten uitvoeren. 
In de details onder de regel kunt u dan het volgende instellen: 

a. Verwerksoort; geef hier aan welke verwerking moet worden uitgevoerd: 
Orderbevestiging, Proformanota, Factuur of Levering; 

b. Selectie; kies ‘Geïmporteerde’ om alleen die orders te verwerken die eerder in 
deze job zijn ingelezen. Kies ‘Alles’ als u alle orders wilt verwerken. Hierbij geldt 
het volgende per verwerksoort: 

i. Orderbevestiging; alle goedgekeurde orders; 
ii. Proforma-nota; alle orders; 
iii. Factuur; alle orders die zijn vrijgegeven voor facturering; 
iv. Pakbon; alle orders die zijn vrijgegeven voor levering. 

c. Printer; via de knop Printer... kunt u eventueel een andere dan de default-printer 
selecteren. 

d. Afdrukinstelling; klik op de knop Afdr.instelling... om de vervolgoverzichten, 
sortering, enz. in te stellen. Deze instellingen gelden alleen voor deze jobregel. 
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6.3 Uitbreiding KingJob.exe: datum parameter 
Zoals bekend hebt u in King de mogelijkheid om KingJob.exe op te starten buiten King om met gebruik 
van parameters.  
In King 5.48 hebt u de mogelijkheid om een verwerkingsdatum mee te geven als parameter. De parameters 
voor KingJob.exe zijn nu de volgende: 

 EA <administratiecode>, de code van de administratie waarin de job staat die moet worden 
uitgevoerd;  

 JOB <job-nummer>, het volgnummer van de job die moet worden uitgevoerd;  
 JOBVD <dd-mm-jjjj>, gebruik deze parameter om een andere datum mee te geven. Zonder deze 

parameter wordt de systeemdatum van King gebruikt. U kunt deze parameter gebruiken als u 
bijvoorbeeld journaalposten wilt inlezen in een vorig boekjaar;  

 RUN, zónder deze parameter wordt programma Job-Runner wel geopend, maar moet u zelf nog op 
de knop Uitvoeren klikken en na afloop het programma handmatig sluiten. Dus als u de job geheel 
automatisch wilt uitvoeren, moet u de parameter RUN meegeven. Het programma wordt dan na 
afloop ook weer automatisch afgesloten.  

 
Bijvoorbeeld: “C:\Program Files\King\KingJob.exe” EA DemoArt JOB 12 JOBVD 31-01-2013 RUN 

6.4 Exporteren inhoud van zoekvenster naar Excel/CSV-bestand. 
 
Het is nu mogelijk om de inhoud van een zoekvenster in zijn geheel te exporteren naar een Excel of CSV 
bestand. U vindt deze nieuwe functionaliteit in elk zoekvenster onder het menu punt MUTEREN > 
EXPORTEREN… 

 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met de toegepaste filters, de sortering en de kolomindeling.  
 
In onderstaande afbeelding hebben zien we het zoekvenster met artikelen waarin een filter is toegepast op 
leverancier.  
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Als u snel een export naar bijvoorbeeld Excel wilt maken van deze artikelen dan kiest u in dit venster voor 
het menupunt Muteren > Exporteren....  U krijgt dan het volgende venster: 
 

 
 
In dit venster geeft u de naam en locatie op waar het bestand opgeslagen moet worden. Vervolgens dient 
u bij “Opslaan als” op te geven wat voor soort bestand het moet worden. U hebt hier de keuze uit een 
Excel (XLS en XLSX) bestand of een CSV bestand.  
 
Na het opslaan verschijnt het volgende venster: 

 
 
Door op de link te klikken wordt direct het bestand geopend. 
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6.4.1 Rechten 
Het kunnen exporteren van de inhoud van het zoekvenster is instelbaar via de rechtenmodule.  
U vindt deze in de rechtenmodule onder de rubriek Diversen > Exporteren > …. 

6.5 Kopiëren adres debiteur/crediteur/relatie naar klembord 
Soms is het handig om een adres van een debiteur, crediteur of relatie snel te kunnen kopiëren en plakken 
in bijvoorbeeld een e-mail. Maar omdat het adres in King uit meerdere velden bestaat, moet dat adres veld 
voor veld worden gekopieerd en geplakt. 
 
Met King 5.48 kan dit voor het vestigings- en correspondentieadres sneller. U klikt eenvoudigweg met de 
rechtermuisknop ergens in het betreffende adres.  
 

 
 

Nu kunt u met menupunt ‘…adres kopiëren naar klembord’ het hele adres in één keer kopiëren en plakken 
in een ander programma. Hierbij worden niet-ingevulde velden (bijvoorbeeld telefoon-2 of e-mail) 
automatisch weggelaten. 

 

 
 


