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Factuur2King 2.1.1 Single User release notes 
 

In de nieuwe versie 2.1.1 van Factuur2King zijn een aantal problemen opgelost in de release 

versie van Factuur2King 2.1. In eerste instantie zijn deze oplossingen uitgebracht als hotfix.  

Verder zijn er een aantal aanvullingen in het programma doorgevoerd. Zo wordt nu duidelijker 

gemeld welke verplichte velden niet zijn gevuld in de configuratie en is de betalingskorting 

optie uitgebreid met een instelling om de betalingskorting over het exclusief btw bedrag te 

berekenen ipv het inclusief btw bedrag. 

Volg voor de installatie de stappen in het stappenplan op  

http://www.miki-business-software.nl/media/installerenbijwerken_factuur2king_su.pdf  

Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe versie van Factuur2King. 

 

Nieuwe functionaliteit 
 

De volgende nieuwe functionaliteit is aan deze versie toegevoegd: 

Configuratie 
 

 NEW: Indien niet alle verplichte velden zijn ingevuld, wordt een duidelijke terugmelding 

gegeven van exact welke verplichte velden niet zijn ingevuld. Zowel bij opslaan van de 

configuratie als bij het starten met verwerken van facturen. 

Optie Betalingskorting 

 NEW: Nieuwe configuratie mogelijkheid toegevoegd om aan te geven dat de 

betalingskorting moet worden berekend aan de hand van het factuurtotaal inclusief of 

exclusief Btw. 

 

Opgeloste problemen 
 

Algemeen 

 

 FIX: Het programma is kleiner gemaakt, er kwamen een paar extra onderdelen mee die 

alleen voor de ontwikkeling van Factuur2King relevant zijn. 

 

  

http://www.miki-business-software.nl/media/installerenbijwerken_factuur2king_su.pdf
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Configuratie 

 

 FIX: Bij het opslaan van een configuratie met de Verkoopfacturen optie geactiveerd 

wordt onder sommige omstandigheden ten onrechte aangegeven dat de configuratie 

niet compleet is als alle benodigde velden wel zijn ingevuld. Ook bij het laden van 

Verwerken Verkoopfacturen wordt ten onrechte een melding gegeven dat de 

configuratie niet compleet is. 

 

 FIX: De terugmelding van een ‘niet gevonden’ job geeft ten onrechte het job nummer 

van de archief job weer. 

 

 FIX: Indien er geen administratie is geselecteerd op het startscherm verschijnt bij het 

openen van de DEFAULT configuratie een foutmelding. 

 

Verwerken facturen 

 

 FIX: Indien de ODBC koppeling van de King administratie niet bereikbaar is, verschijnt er 

geen foutmelding. 

 

 FIX: Decimalen invoeren bij btw bedragen niet mogelijk in verdeelregels gedeelte - bij 

installaties voor 31 juli. 

 

 FIX: Als btw tarief wordt gewijzigd, wordt het btw bedrag niet opnieuw berekend - bij 

installaties voor 31 juli. 

 

 FIX: ‘Object niet gevonden’ fout bij exporteren naar King onder sommige 

omstandigheden - bij installaties voor 31 juli. 

 

 FIX: Sommige facturen geven een foutmelding als een ‘inline’ afbeelding niet goed 

wordt afgesloten met een 'EndImage' (EI) tag in de PDF. 

 

 FIX: Onder sommige omstandigheden worden de velden King dagboekcode en Digitaal 

Archiefsoort code voor Verkoopfacturen niet geladen uit de configuratie. 

 

 FIX: Als voor de verdeelregel exclusief btw is ingesteld en van de btw hulprekening is 

ingesteld dat deze op de crediteurregel wordt geplaatst, dan ontbreekt het btw bedrag 

op het totaal van de kostenregel in King. 

 

 FIX: Indien er ‘0’ in het verdeelregel omschrijving veld staat wordt deze ten onrechte als 

niet-ingevuld aangemerkt. 
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 FIX: Onder sommige omstandigheden worden buitenlandse EU btw nummers niet juist 

herkend. 

 

 FIX: Onder sommige omstandigheden wordt een gewijzigde vervaldatum niet 

onthouden als terug wordt genavigeerd naar een factuur waar dit is gewijzigd. 

Optie Betalingskorting 

 FIX: Op de KOR regel wordt geen rekenkundige afronding toegepast. 

 


