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Factuur2King 2.0 Multi-User release notes 
 

Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit 

ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database gegevens direct 

uit te lezen veel extra mogelijkheden gekregen om wensen van klanten te realiseren. 

In deze release notes bespreken we de wijzigingen (nieuwe functionaliteit en ook de 

verwijdering van een aantal functies), de rood gemarkeerde onderdelen zijn exclusief voor 

multi-user Factuur2King. 

 

Nieuwe Functionaliteit 
Algemeen 

 Factuur2King 2.0 maakt via ODBC (King Data Digger optie) direct verbinding met de King 

administratie. Hierdoor is het niet meer nodig export layouts te definiëren en kunnen 

tijdens het werken met Factuur2King veel extra controles worden gedaan. 

 Op het startscherm is direct zichtbaar hoeveel PDF bestanden er klaar staan om te 

verwerken en/of goed te keuren (in multi-user versie). Als een andere administratie 

wordt gekozen worden deze aantallen automatisch bijgewerkt; 

 Omschrijving van administratie (bedrijfsnaam ingevoerd in King bij bedrijfsgegevens) 

wordt getoond in administratie selectielijst; 

 De laatstgebruikte administratie wordt standaard geselecteerd; 

 De laatstgebruikte schermgrootte wordt onthouden (op basis van gebruiker en PC 

naam); 

 Verkoopfacturen verwerken is nu een optie voor de single-user versie (voorheen was 

deze functionaliteit alleen beschikbaar in de multi-user versie); 

 Installatie via setup.exe installatieprogramma; 

 .Net Framework 4.5.1 vereist; 

 Ondersteuning voor King 5.50 en 5.51; 

 Licentie gekoppeld aan einddatum service-abonnement (zoals bij King); 

Gebruikers 

 Met meerdere gebruikers tegelijkertijd werken in Factuur2King; 

 Aanmaken/wijzigen gebruikers; 

 Toewijzen rechten per gebruiker per administratie – toegang tot de administratie, 

exporteren facturen naar King, facturen verwijderen, nieuwe crediteuren / debiteuren 

en grootboekrekeningen toevoegen, fiattering beheren, fiattering aanpassen, te 

fiatteren facturen verwijderen, fiatteur kenmerk toewijzen; 
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Minder configuratie 

 Configuratie gebaseerd op ODBC koppeling, niet meer nodig in elke administratie 

export-layouts te maken voor crediteuren, grootboekrekeningen, BTW-codes en 

debiteuren – Het definiëren van een Digitaal Archiefsoort en twee importjobs per 

administratie zijn voldoende; 

 Alle administraties geactiveerd voor de ODBC koppeling (externe toegang) worden 

automatisch getoond; 

 Maak een DEFAULT configuratie aan voor alle administraties, met de variabele 

<administratiecode> en <gebruikersnaam> is het mogelijk om bestandslocaties e.d. 

dynamisch te maken; 

 Indien een veld voor een specifieke administraties moet afwijken van de standaard, kan 

een losse administratie configuratie worden gemaakt om die specifieke waarde aan te 

passen (gekopieerd van default configuratie, geef met vinkjes aan welke velden afwijken 

en geef daar de juiste waarde in), de overige default waarden blijven gewoon van 

toepassing en wijzigen mee met de default; 

 Als een map nog niet voor komt (b.v. administratiecode ingevuld bij een pad met 

<administratiecode>) krijgt de gebruiker de vraag of deze map moet worden 

aangemaakt; 

Analyse facturen 

 Facturen worden geanalyseerd als de factuur voor het eerst worden geopend door de 
gebruiker. Dit betekent dat in dezelfde batch met facturen de ‘zelfleren’ invulwaarden 
direct kunnen worden gebruikt voor opeenvolgende facturen;  

 Als BTW nummer niet kan worden gevonden wordt er gematched (1) op KvK of (2) op 

IBAN nummer (in beide gevallen moet de waarde al wel in King voor komen om een 

match op te leveren); 

 Betere omgang met meerdere BTW tarieven, automatisch aanmaken btw verdeling 

regels indien gedetecteerd; 

 Algemene verbeteringen in herkenning van facturen en zelfleer functie; 

 Indien een factuurbestand niet (meer) kan worden gevonden verschijnt een 

selectiescherm om het juiste bestand op te zoeken en opnieuw te koppelen; 
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Controleren facturen scherm 

 

 Het controle scherm kan worden gesplitst zodat de factuur en de invulvelden op de 

twee verschillende monitoren kunnen worden getoond; 

 Twee nieuwe datumvelden: boekdatum crediteurregel en boekdatum kostenregel; 

 Nieuw veld boekstuknummer voor het zelf kunnen invullen van het King stuknummer, 

inclusief controle op dubbele boekstuknummers per dagboek en boekjaar; 

 De factuur wordt (verticaal) beeldvullend weergegeven als er geen splits kosten regels 

zijn; 

 Het invulgedeelte aan de rechterkant van het scherm kan worden verschoven (met de 

grijze verticale balk) zodat de invulvelden op een grote monitor beter binnen het 

zichtbereik passen (in de vorige versie hebben we de keuze voor de gebruiker gemaakt); 

 Controle op dubbele factuurnummers (combinatie crediteurnummer, factuurnummer 

en boekjaar per administratie en of het factuurnummer voorkomt in de lijst van in te 

lezen facturen voor die administratie in Factuur2King) zodat er niet per ongeluk dubbel 

wordt geboekt; 

 Controle op geblokkeerde achterliggende grootboekrekening van crediteur; 

 Controle op geblokkeerde boekjaren en/of maanden in King; 

 King btw code selectielijst filtert nu net zoals de crediteuren en tegenrekening lijsten. 

Door een deel van de code of het btw percentage in te voeren wordt de lijst gefilterd. 
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 Aanmaken nieuwe crediteuren, debiteuren en grootboekrekeningen vanuit 

Factuur2King, bij grootboekrekeningen inclusief het koppelen van een kostenplaats 

en/of kostendrager. 

Kosten verdelen 

 

 Indien kosten worden verdeeld over meerdere regels is het niet meer noodzakelijk een 

King btw code, btw totaal en tegenrekening op te geven bij de invulvelden aan de 

rechterkant van het scherm (deze velden zullen uit het zicht verdwijnen nadat de 

Verdelen knop is ingedrukt); 

 De bovenkant van het regeloverzicht kan verticaal worden versleept om meer of minder 

regels te tonen in het beeld, deze hoogte wordt in de rest van de lopende sessie 

onthouden; 

 Nieuw Boekdatum datumveld voor regels; 

 Nu ook hier controle op verplichte velden met een rode cirkel; 

 Reken regeltotaal bedragen uit met behulp van de rekenmachine; 

 Op de eerste splits regel wordt nu automatisch de factuuromschrijving in plaats van de 

boekstukomschrijving ingevuld; 

 Indien voor een crediteur eerder splits kosten zijn gedefinieerd kunnen de regels 

worden onthouden en opnieuw worden getoond (zonder bedragen) als opnieuw een 

factuur van deze crediteur wordt ingelezen en de verdelen knop wordt ingedrukt. 
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Exporteren naar King 

 

 Het exporteren naar King is volledig aangepast;  

o Geen pop-up schermen meer om de status te laten zien van de King Jobs, de 

terugmelding wordt gedaan bovenaan het scherm; 

o Nadat de jobs zijn uitgevoerd wordt gecontroleerd of alle journaalposten goed in 

King zijn verwerkt (rood is fout, blauw is goed); 

o Indien de journaalpost niet is verwerkt kan deze door de gebruiker worden 

gecorrigeerd met de “fouten corrigeren” knop en opnieuw worden 

geëxporteerd; 

o Indien de factuur goed is verwerkt wordt het digitaal archiefstuk nummer en het 

Boekingsgang/Boekstuknummer getoond in de eerste twee kolommen van het 

overzicht. 

 Om bovenstaande mogelijk te maken wordt voor elke factuur een afzonderlijke 

boekingsgang gemaakt (in vorige versies van Factuur2King werden alle facturen in één 

boekingsgang geplaatst, wat er toe leidde dat bij één fout de gehele boekingsgang werd 

afgekeurd, wat het onmogelijk maakt te achterhalen in welke factuur de fout zit); 

 Met behulp van het vinkje op het factuur verwerken scherm kan worden bepaald welke 

facturen wel en welke facturen niet naar King worden geëxporteerd, hiermee is 

tussentijds exporteren van de verwerkte facturen mogelijk. 
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Blokkeren Facturen 

 

 Facturen kunnen nu ook vanuit Factuur2King worden geblokkeerd door middel van het 

zetten van een vinkje onderaan het goedkeur scherm; 

 Dit vereist extra configuratie die beschreven is in onze installatiehandleiding. 

 Blokkering wordt automatisch ingeschakeld en gekoppeld aan Factuur2King (fiatteur) 

gebruikers indien de waarden uit de factuur voldoen aan één of meer fiatteringsregels 

(zie hieronder); 

  



 

Release Notes Factuur2King 2.0 | MiKi-Business-Software | Cruquiuskade 89-91 | 1018 AM Amsterdam |  

office@miki-business-software.nl | 020-6247284 

Fiattering 

 

 Aan de hand van fiatteringsregels kan worden bepaald of een factuur eerst moet 

worden goedgekeurd voordat deze kan worden geboekt in King; 

 Geef per administratie aan of fiattering actief is voor deze administratie; 

 Geef per gebruiker aan of deze een fiatteur is en zoja, koppel een kenmerk aan de 

gebruiker; 

 Maak één of meer verschillende fiattering regels; 

o Filter op basis van crediteur, factuurtotaal en/of tegenrekening; 

o Pas filtercriteria zoals ‘groter dan’, ‘is gelijk aan’, ‘bevat niet’ en ‘is niet leeg’ toe; 

o Criteria kunnen worden gebundeld met EN of afzonderlijk van elkaar worden 

geëvalueerd met OF; 

 Koppel één of meer fiatteurs aan de fiattering regels door fiatteurs te selecteren of als groep op 

basis van een kenmerk; 
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 Facturen die goedgekeurd moeten worden zijn zichtbaar op het dashboard van de fiatteur bij 

het blok ‘Te Fiatteren Facturen’; 

 Geef met een duimpje omhoog of omlaag aan dat de factuur is goedgekeurd of afgekeurd met 

optioneel commentaar in het invulveld eronder; 
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Fiattering Dashboard 

 

 De status van de fiattering is zichtbaar op het Fiattering Dashboard; 

 Met behulp van kleuren wordt aangegeven wat de status van de fiattering is; 

 Filter de fiattering status met de knoppen aan de linkerkant van het scherm; 

 Standaard moet een factuur binnen 7 dagen worden goedgekeurd (dit heeft echter nog geen 

consequentie behalve een duidelijke aanduiding op het dashboard), dit kan in de configuratie 

per administratie worden gewijzigd; 

 Als een factuur is goedgekeurd kan via het dashboard de factuur worden vrijgegeven in King 

(mits in de configuratie is ingesteld dat de blokkade wordt opgeheven, anders wordt de factuur 

alleen gefiatteerd); 

 Te fiatteren kunnen worden verwijderd, indien de gebruiker hiervoor de rechten heeft; 

 Te fiatteren facturen kunnen worden vrijgegeven in King door handmatig de status op 

‘Goedgekeurd’ te zetten, indien de gebruiker hiervoor de rechten heeft 
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Verwijderde functionaliteit 
 

 Factuur2King 2.0 biedt geen ondersteuning voor Windows XP, het .Net Framework 4.5.1 

kan hierop niet worden geïnstalleerd en Microsoft heeft ondersteuning officieel 

beëindigd; 

 De archieffunctie voor het apart plaatsen van facturen (naast het King digitaal archief) is 

verwijderd; deze functionaliteit werd in de praktijk nauwelijks gebruikt en met het 

nieuwe King export dashboard is er ook meer overzicht over de status van de PDF 

bestanden. 


