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Release notes King 5.49a 
Ondersteuning SEPA 

 rekeningafschriften in het nieuwe CAMT-formaat kunnen worden ingelezen 
(Telebankieren) 

 bij het verwerken van rekeningafschriften kunnen de gevonden betalings- en incasso-
opdrachten o.b.v. identificatie automatisch worden geboekt 

 IBAN-acceptgiro wordt ondersteund (verplicht vanaf 1 januari 2014) 

 Machtigingen van bankrekeningen voor automatische incasso kunnen worden 
geïmporteerd 

Ondersteuning Unicode in King 

 naast de West-Europese karakterset worden ook andere karaktersets ondersteund. 

Uitbreiding Offertemodule 

 Koppeling met Contactregistratie 

o vanuit de Contactregistratie kan de bijbehorende offerte worden vastgelegd en 
opgevraagd 

o bij de Offerte worden alle bijbehorende contactregistraties weergegeven 

o Aan deze contactregistraties kunnen vervolgens taken en archiefstukken worden 
gekoppeld 

 Omzetprognose 

o rapport met omzetprognose met o.a. verwachte scoringsdatum en verwacht 
offertetotaal 

o per offerte is instelbaar hoe het offertebedrag moet worden berekend als er meer 
versies van die offerte zijn: Handmatig ingevoerd bedrag, Gemiddelde over alle 
versies, Versie met laagste totaalbedrag, Versie met hoogste totaalbedrag, 
Totaalbedrag van eerste versie, Totaalbedrag van laatste versie. Default-waarde is 
instelbaar in de Vaste gegevens Offertes 

 Marketing-analyse 

o aan elke offerte kan een marketing-event worden gekoppeld. Marketing-events zijn 
in te voeren met o.a. begindatum, einddatum, kosten en vrije rubrieken. Marketing-
events zijn in te delen in categorieën 

o rapport marketing-analyse met o.a. Aantal offertes, Geaccepteerd offertetotaal, 
Openstaand offertetotaal, Afgewezen offertetotaal. Bedragen zijn exclusief BTW en 
in basisvaluta. Deze gegevens zijn gebaseerd op alleen de offertes 

 Het kunnen opslaan van de afwijkende prijzen als prijsafspraken bij accepteren van de 
offerte 

 Het kunnen inruilen van een artikel d.m.v. negatief aantal 

Uitbreiding Koppeling met Webwinkel 

 beveiligde verbinding (SSL)* 

 tarieven kunnen worden uitgewisseld met de webwinkel, bijv. voor verzendkosten 

 debiteurgroepen kunnen worden uitgewisseld met de webwinkel, dus ook de 
debiteurgroepkorting 
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 NAW-wijzigingen kunnen worden beoordeeld voordat ze worden ingelezen in King 
(instelbaar) 

 het is ook mogelijk om de beoordeling over te slaan, zodat de prospects automatisch 
worden ingelezen (instelbaar) en orders automatisch worden goedgekeurd (ook 
instelbaar) 

 Belangrijk: Bizzview heeft bovenstaande zaken ook geïmplementeerd aan zijn kant van de 
webshop-koppeling. Gebruikt u een webwinkel van een andere leverancier en wilt u van 
deze nieuwe functionaliteit gebruik maken, dan zal die ook aan in uw webwinkel moeten 
worden geïmplementeerd 

Uitbreiding Point of Sale 

 Kortingen worden indien zo aangegeven ook apart geboekt (net als bij facturen) 

 in de Vaste gegevens is instelbaar of de prijzen default inclusief BTW moeten zijn, 
exclusief BTW of afhankelijk van de debiteur 

Diversen 

 Vanaf King 5.49 wordt het installeren van een PKI-certificaat veel eenvoudiger: in King zit 
dan een knop om het PKI-certificaat te importeren, en het algemene certificaat wordt 
automatisch meegeleverd en gebruikt. 

 Import XML NAW : Voorkeursfunctie contactpersoon werd niet gewijzigd 

 Vrije rubrieken van debiteur werden niet altijd goed overgenomen naar nieuwe order 

 Bankrekeningnummers op crediteuren lijst/etiket werden afgekapt op 15 posities 

 In sommige gevallen werden PNG-afbeeldingen niet goed afgedrukt op factuur e.d. 

 Afdrukken rekeningsaldi gaf soms verschillend resultaat bij wel/niet verdichten 
kostenplaatsen/-dragers 

 Onderhoud opbrengstgroepen: Vullen met standaardrekeningnummer ging soms fout 

 Afdrukken Projectresultaten (layout 902): kolom Ongerealiseerd geeft geen info bij Uren-
2 

 Zoekvenster Debiteuren/crediteuren bij Info openstaande posten: Ook kunnen zoeken op 
‘... bevat’ 

 Invoeren bankrekeningnummers: Alles automatisch in hoofdletters 

 Info voorraadmutaties: Nu ook te sorteren op datum+tijd van invoer 

 Exporteren voorraadmutaties diverse formaten: Veld Locatiecode toegevoegd 

 ODBC-connecties: Voor meerdere administraties kunnen nu in 1 keer de externe user en 
ODBC-connecties aangemaakt worden 

* This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 
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