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Wat hebt u nodig om met King elektronisch te facturen?  
 
Om met King elektronisch te factureren hebt u uiteraard allereerst een versie van King 
nodig waarmee u kunt factureren, dit is dus de versie Factureren of hoger.  
 
Daarnaast hebt u van uw klanten toestemming nodig om hun facturen elektronisch te 
verzenden. U kunt dit regelen door een invulformulier op uw website op te nemen of door 
deze toestemming in het bestelproces in uw King webwinkel op te nemen. Ook is het 
mogelijk om de klanten een brief te laten ondertekenen.  
 
Hierna kunnen we aan de slag om ervoor te zorgen dat King de facturen elektronisch 
aanmaakt en automatisch aanbiedt aan de beveiligde internet-omgeving van Anachron.  
 
Als uw huidige papieren facturen al vanuit King volledig worden afgedrukt compleet met 
uw logo en bedrijfsgegevens, dan hebt u alleen nog de optie afdrukformaten in XML 
nodig. Deze optie maakt een afdrukformaat aan waarmee XML- en PDF-bestanden van de 
factuur vanuit King aan Anachron worden aangeboden.  
 
Werkt u nu nog met voorbedrukte facturen, dan is ook de optie Document-layouts per 
debiteur/crediteur noodzakelijk. Hiermee kunt u de elektronische factuur dezelfde layout 
geven als de papieren variant. Daarbij hebt u afbeeldingen zoals uw bedrijfslogo, branche-
logo, kwaliteitslogo etc. wel in elektronische vorm nodig, zodat deze in de layout kunnen 
worden opgenomen.  
 
In King maakt u de afdrukformaten aan. Met het programma ExpanDrive wordt deze 
informatie automatisch aan Anachron aangeboden. Dit programma kunt u online bestellen 
bij http://www.expandrive.com en kost $ 39,95 - single user.  
 
Vervolgens bepaalt u in King per debiteur of deze de elektronische factuur gaat 
ontvangen. Dat doet u bij de debiteur in het tabblad documenten. 
 
Tot slot hebt u de Anachron factureerservice nodig. Deze zorgt ervoor dat uw klanten 
automatisch een e-mail ontvangen met daarbij de PDF-factuur, voorzien van een digitale 
handtekening. Ook hebben u en uw klanten toegang tot het Anachron-portaal waar alle 
facturen kunnen worden geraadpleegd en ook in Excel- en XML-formaat zijn te 
downloaden. 


