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Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes 
 

Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van 

facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig afsluit.  

In het kader van elk nadeel heeft zijn voordeel hebben we deze mogelijkheid aangegrepen ook 

een aantal extra verbeteringen uit te rollen die al in ontwikkeling waren. 

Let op, in verband met een fix voor de configuratie worden bij de eerste keer opstarten van 

deze versie alle configuraties gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Hierdoor kan het laden 

van het programma langer duren. Na deze eenmalige aanpassing start Factuur2King weer zoals 

u gewend bent. 

Let ook op de factuurtotaal fix bij fiattering en sla waar nodig fiatteringsregels opnieuw op. 

Nieuwe functionaliteit 
 

De volgende nieuwe functionaliteit is aan deze versie toegevoegd: 

 NEW: Analyse facturen - Verbeteringen in herkenning van bedragen en meerdere btw 

tarieven, voornamelijk voor facturen waarbij btw wordt gesplitst in meerdere tarieven 

van 6%. 

 

 NEW: Wens: Fiattering - Extra filtermogelijkheden in fiatteringslijst voor 

tegenrekeningen, zodat er minder filterregels nodig zijn. Bijvoorbeeld kunt u nu ‘begint 

met …’ kiezen en zo alle tegenrekeningen met de begincijfers 72 opnemen in de 

fiatteringsregel. Hiervóór was het noodzakelijk elke individuele tegenrekening 

afzonderlijk toe te voegen. 
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 NEW: Wens: Fiattering – Het boekingsgang- en stuknummer van de factuur in King 

wordt nu getoond aan de fiatteur. 

 

 

 NEW: Wens: Bij vragen aan de gebruiker wordt zo veel mogelijk het standaard antwoord 

actief gemaakt (Ja/Nee), zodat de gebruiker alleen op enter hoeft te drukken om deze 

veelgemaakte keuze snel te maken. Bijvoorbeeld bij de vraag of de gebruiker zeker weet 

dat de factuur moet worden verwijderd en of het PDF bestand moet worden verwijderd. 

 

 NEW: De naam van de laatst succesvol in Factuur2King ingelogde gebruiker op de PC 

wordt onthouden. 

 

 NEW: In de handleidingen map van Factuur2King is een nieuwe handleiding geplaatst 

met stappen voor het toevoegen van een nieuwe King administratie aan Factuur2King. 

 

Opgeloste problemen 
 

Verwerken facturen 

 

 FIX: Programma wordt volledig en zonder foutmelding afgesloten als in een gevonden 

bedrag twee of meer punten staan. 

 

 FIX: Als een factuur met verdeelregels wordt verwijderd en de volgende factuur wordt 

geanalyseerd, dan verschijnt er onterecht een foutmelding dat de verdeelregels 

ontbreken. 
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Configuratie 

 FIX: Na aanpassing van de DEFAULT-configuratie wordt onder sommige omstandigheden 

de originele DEFAULT waarde bij een aangepaste configuraties getoond. 

Fiattering 

 FIX: Een factuurtotaal filterwaarde in een fiatteringsregel wordt in sommige 

omstandigheden niet juist meegenomen bij de beoordeling.  

 

Sla alle fiatteringsregels waarin het Factuurtotaal als filteroptie is toegevoegd opnieuw 

op (u hoeft niets te wijzigen), vanaf dat moment wordt het factuurtotaal correct 

meegenomen. 

 

 FIX: Als een andere administratie wordt geselecteerd op het fiatteringsregels scherm 

wordt de crediteur- en tegenrekening lijst niet bijgewerkt. 

 

 FIX: In gebruikersconfiguratie is de instelling voor het mogen aanpassen van de fiatteurs 

die automatisch zijn gekoppeld aan de factuur afhankelijk van of de gebruiker een 

fiatteur is, maar juist niet-fiatteurs zullen deze instelling vereisen. 

 

 FIX: Als fiatteringperiode (maximum aantal dagen waarin een factuur gefiatteerd moet 

zijn) is verlopen, maar factuur is hierna toch goedgekeurd, dan wordt de factuur als 

Verlopen getoond ipv als goedgekeurd. 

 

 FIX: De workflow regels worden gecontroleerd bij een wijziging van de crediteur, 

tegenrekening of factuurtotaal, maar voordat de crediteur en tegenrekening wijzigingen 

worden meegenomen in deze controle moet de gebruiker eerst naar een ander veld 

navigeren voordat een eventuele wijziging voor het bepalen van fiatteurs wordt 

doorgevoerd. 

 

Let op: Bij verdeelregels moet u wel nog steeds de kolom verlaten voordat de workflow 

regels worden gecontroleerd. 
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Factuur2King MU bijwerken naar Factuur2King MU 2.0.4 
 

Het is niet vereist om Factuur2King MU te hebben geïnstalleerd om versie 2.0.4 te installeren, 
volg voor een nieuwe installatie het stappenplan op de volgende pagina. 
 

1. Pak het .zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de 
locatie maakt niet uit). 
 

2. Controleer dat de bestanden setup.exe en Factuur2KingMUInstaller.msi aanwezig zijn. 
 

3. Dubbelklik op setup.exe om de installatie te starten (of kies ‘Als Administrator 
uitvoeren’ door met de rechtermuisknop op setup.exe te klikken). 
 
Let op: Voer het setup.exe bestand uit op elke PC waarop Factuur2King 2.0 is 
geïnstalleerd. Indien u gebruik maakt van Factuur2King (met een link naar de 
Factuur2King2.0.exe) op een terminal server, dan hoeft u de Factuur2King installatie 
alleen op deze server uit te voeren.  
 

4. Volg de installatiestappen in de assistent om de bestaande Factuur2King 2.0 bij te 
werken naar Factuur2King 2.0.4. 
 

5. Optioneel: Doorloop de configuratie(s) om nieuwe/gewijzigde configuratie opties in te 
schakelen of te wijzigen. 
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Nieuwe Installatie 
  

Installeer allereerst, indien deze nog niet is geïnstalleerd, Microsoft SQL Server Compact 

Edition v4 op elke server/PC waarop Factuur2King MU wordt geïnstalleerd.  

Microsoft SQL Server Compact Edition v4 kunt u downloaden en installeren via  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17876 

 

Voor de installatie heeft u systeembeheer rechten op uw PC nodig. Als u over een 64-bit 

systeem beschikt, controleer dan dat u de 64-bit versies van het installatieprogramma 

downloadt. 

Voor de installatie kunt u de standaard stappen van het installatieprogramma volgen. 

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17876
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Factuur2King 2.0 installeren 

 
Pak het .zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie 
maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee bestanden aanwezig zijn: 

 

Dubbelklik op setup.exe om de installatie te starten (of kies ‘Als Administrator uitvoeren’ door 

met de rechtermuisknop op setup.exe te klikken): 

 

Tijdens de installatie zal namelijk mogelijk een Gebruikersaccountbeheer (User Account 

Control) scherm van Windows openen. De Factuur2King 2.0 installer heeft tijdelijke rechten 

nodig om het programma ‘Factuur2King 2.0’ toe te kunnen voegen in het Windows Logboek 

zodat foutmedingen hierin kunnen worden weggeschreven. 

 

Let op: Indien .Net Framework 4.5.1 niet aanwezig is op de PC krijgt u een melding dat dit 

benodigd is. U kunt direct de installatie uitvoeren of het .Net Framework 4.5.2 downloaden van 

http://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=42643.  

http://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=42643
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De Setup Wizard start, deze doorloopt met u de benodigde installatiestappen. 

 

Neem de licentieovereenkomst goed door en accepteer deze als u hiermee akkoord bent door  

“I Agree” te kiezen en vervolgens op Next te drukken. 
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Selecteer een installatielocatie: 

 

Let op: Indien Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) is geactiveerd (standaard op 

alle Windows installaties), dan adviseren wij u de Factuur2King 2.0 installatielocatie niet te 

wijzigen naar de Program Files… map, maar een andere locatie of de standaardlocatie te 

kiezen! 

Indien u de installatie in de Program Files map laat uitvoeren, dan krijgt u te maken met extra 

beveiligingsmaatregelen van Windows en verschijnt een Gebruikersaccountbeheer scherm elke 

keer als Factuur2King 2.0 wordt gestart. 
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Bevestig de installatie: 

 

Factuur2King 2.0 wordt nu geïnstalleerd op de aangegeven locatie, er wordt een snelkoppeling 

gemaakt op het bureaublad en in het startmenu van Windows. 

Er verschijnt een bevestiging dat de installatie is afgerond. 
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U kunt het programma Factuur2King 2.0 op door op de “Factuur2King 2.0” snelkoppeling te 

dubbelklikken (of enkel klikken binnen het Windows 8(.1) Start menu). 

Na enkele seconden opent het Factuur2King 2.0 startscherm. Indien de configuratie instellingen 

voor de gebruiker die het programma opent nog niet zijn ingesteld verschijnen een aantal 

schermen waarin wordt gevraagd deze informatie op te geven. 

Voer de inloggegevens in van de eerder aangemaakte Microsoft SQL database. Geef de 

Database Server Naam of het IP adres van de server op, de Database Gebruikersnaam, het 

Database Wachtwoord en de Database Naam: 

 

Druk op Test Verbinding.  

Indien de verbinding kan worden gemaakt wordt de Instellen knop actief en kunt u door gaan 

naar het volgende scherm: 
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Het volgende scherm vraagt om de Factuur2King service locatie op te geven. Geef hier de 

server/PC naam of het ip adres op waarop de Factuur2King Service is geïnstalleerd: 

 

Controleer met Test Verbinding of u hiermee verbinding kunt maken. Indien dit niet mogelijk is, 

controleer dan dat de service actief is op de server, dat de licentie is geactiveerd en dat er geen 

firewall regels zijn die de toegang blokkeren. 
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Factuur2King 2.0 is nu gereed om mee te werken: 

 

Herhaal deze configuratie stappen op elke PC waarop u Factuur2King wilt gebruiken. 


