XML4KING
Bent u op zoek naar betrouwbare software die snel en volledig uw gegevens klaarzet
voor King? XML4King is een tool voor het maken van XML-bestanden die door King
kunnen worden ingelezen. Of u nu dagelijks gegevens uit een ander systeem
importeert of eenmalig een volledige conversie uitvoert van een ander pakket naar
King, dit handige programma maakt eenvoudig, volledig en snel de XML-bestanden
voor u aan.

Alle verschillende XML-formaten die King kent, met
daarin alle velden, worden ondersteund. XML4King
kent geen begrenzing voor de lengte van (opmerking)velden. Daarbij hoeven uw gegevens niet in Excel te staan, maar kunnen ook uit een ASCII-bestand
(in CSV-formaat) worden gelezen. Dit laatste heeft
als voordeel dat u typische Excel-grapjes vermijdt,
zoals van huisnummer 8-10 een datum maken, van
artikelnummer 001.02.03 het getal 10203 maken, of
de helft van uw gegevens weglaten omdat er numerieke en alfanumerieke waarden in dezelfde kolom
staan.

Het gebruik wijst zich zelf: u kiest het bestand met
uw gegevens en geeft op waar de uitvoer moet
komen. Dan wijst u aan welke kolommen u wilt
gebruiken. Deze configuratie kunt u opslaan en
hergebruiken, zodat u de volgende keer in een paar
klikken klaar bent. Het maakt hierbij niet uit hoe uw
kolommen heten. Als uw ASCII-bestand geen kolomnamen heeft, kunt u aangeven dat gewoon de eerste
rij wordt gebruikt. Natuurlijk wordt die eerste rij dan
wel als gegevens verwerkt. Ook het scheidingsteken
tussen de velden kunt u opgeven. Om met XML4King te kunnen werken hebt u een Windows PC
met Excel 2003 of 2007 nodig. Er is geen installatie
nodig; als u macro's toestaat kunt u gelijk beginnen.

Dit product is ontwikkeld door Van Zutphen Automatisering te
Woerden. King verzorgt wel de verkoop van dit product, maar is niet
verantwoordelijk voor de goede werking ervan. De vergelijkbare tool
Excel2King is geavanceerder, maar met XML4King kunnen ook ASCIIbestanden worden ingelezen.

PRIJZEN

Prijs Neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20
Leverbaar voor versie Financieel, Factureren, Artikelen, Logistiek

