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Factuur2King 2.2.1 Single User release notes 
 

Factuur2King 2.2.1 lost een paar problemen op, gemeld aan de King helpdesk, die na de release 

van Factuur2King 2.2 bekend zijn geworden, waarbij het soms ten onterechte tonen van rode 

bolletjes bij een factuur het meest in het oog springt. 

In King 5.54 is het probleem opgelost dat ondanks dat er op het King Job-gegevens tabblad 

Foutafhandeling gebruik wordt gemaakt van variabele <admin>, dat deze code wordt 

genegeerd bij het overnemen van de King Jobs uit een andere administratie. Hierdoor vervalt 

stap V uit de handleiding “activeren administratie voor factuur2king.pdf”. 

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. 

 

Opgeloste problemen 
 

Configuratie 

 FIX: Foutmelding tijdens het laden van de DEFAULT configuratie indien er geen ODBC 

koppelingen aanwezig zijn op de PC van de gebruiker. 

 

Verwerken facturen 

 

 FIX: Sorteren facturen op ‘natuurlijke volgorde’ - Indien een getal in de factuur 

bestandsnaam groter is dan 79228162514264337593543950335, dan geeft 

Factuur2King een foutmelding bij het inlezen van de factuurbestanden. 

 

 FIX: Rode bolletjes blijven ten onrechte zichtbaar bij selecteren/wisselen crediteur als 

deze in eerste instantie niet is herkend door Factuur2King. 

 

 FIX: Op de verdeelregel blijft rode bolletje ten onrechte zichtbaar bij selecteren 

grootboekrekening indien deze bij aanmaken van de verdeelregel niet was ingevuld. 

 

 FIX: Indien het bij een verdeelregel berekende btw totaal veel cijfers achter de komma 

bevat, wordt deze ten onrechte omgezet naar een bedrag zonder komma en geeft King 

een foutmelding dat het bedrag hoger is dan de maximale invoerwaarde. 
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 FIX: Indien 1 btw tarief (verdeeld over één of meerdere regels) wordt gebruikt bij 

verdeelregels en er wordt ook gebruikt gemaakt van BTW NVT (verdeeld over één of 

meerdere regels) en in de configuratie is ingesteld dat de btw op de debiteurregel wordt 

geplaatst, dan wordt de omzet van alle regels opgeteld op de debiteurregel en lijkt er 

dus te weinig belasting geheven te worden op basis van de omzet.  

 

Met deze wijziging worden er twee losse debiteurregels gemaakt, zoals ook het geval is 

als meerdere btw tarieven worden gebruikt. 

 


