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Inleiding 
 
Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.50 ten opzichte van release 5.49. 
Gedetailleerde programmabeschrijvingen kunt u vinden in het helpsysteem van King bij de betreffende 
programmafuncties. 
 
Naast de in dit document genoemde functionaliteit zijn er in King 5.50 nog meer aanpassingen en 
uitbreidingen doorgevoerd. Bekijk hiervoor de release notes King 5.50. Deze kunt u vinden op onze 
website www.king.eu onder Support > Download King releases > Release notes. 
 
Wij wensen u veel succes met King 5.50! 
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1 Betalen creditnota’s debiteuren 
Tot en met King 5.49 waren betaalopdrachten altijd alleen beschikbaar voor crediteuren. Als aan 
debiteuren moest worden terugbetaald, dan ging dat in principe buiten King om. 
 
Vanaf release 5.50 is het mogelijk om in een betalingsvoorstel (ook) openstaande posten van debiteuren op 
te nemen. Hierbij geldt het volgende: 

1. De openstaande posten van debiteuren worden niet automatisch bij het aanmaken van het 
betalingsvoorstel opgenomen; ze kunnen alleen achteraf aan een betalingsvoorstel worden 
toegevoegd; 

2. Openstaande posten van debiteuren en crediteuren kunnen worden gecombineerd in één 
betalingsvoorstel; 

3. Het is mogelijk positieve en negatieve openstaande posten van debiteuren direct met elkaar te 
verrekenen in een verzamelopdracht. 

 
Nadat u op de reguliere wijze een betalingsvoorstel hebt gemaakt, kunt u daarin als volgt openstaande 
posten van debiteuren opnemen: 

1. Klik op de knop Toevoegen; 

 
 

2. Eventueel kunt u met behulp van filters een of meer posten markeren. 

 
 

Het overnemen via markeren werkt alleen als het saldo van de debiteur kleiner is dan nul. Het per 
openstaande post overnemen kan altijd, al krijgt u bij een positief saldo op een debiteur wel een 
waarschuwing.  
 
Als er een of meer positieve openstaande posten tussen zitten, dan worden de betalingen voor die 
debiteur automatisch verzameld.  
 
Het aanmaken van de betalingsopdracht verloopt verder op dezelfde manier als bij crediteuren. 
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2 Uitbreiding Automatische incasso: B2B 
Er zijn twee vormen van automatische incasso: CORE en B2B. De CORE (of normale) incasso kan worden 
gebruikt voor het incasseren bij particulieren en bedrijven. De B2B (of zakelijke) incasso is alleen bestemd 
voor automatische incasso bij bedrijven; storneren is bij B2B niet mogelijk.  
 
Met King 5.50 is het mogelijk om naast de CORE incasso de B2B incasso te gebruiken. Hiervoor moet het 
volgende worden ingericht. 

 Eigen bankrekening 2.1
Bij de eigen bankrekening wordt vastgelegd of een bankrekening geschikt is voor B2B incasso. 
 

 
 

 Incassomachtigingen 2.2
Per incassomachtiging geeft u vervolgens aan wat het incassoschema is (CORE of B2B). 
 

 
 
Als u beschikt over de mogelijkheid om debiteuren te importeren via een XML-bestand, dan kunt u het 
incassoschema ook via deze weg instellen. 

 Aanmaken incassovoorstellen 2.3
Bij het aanmaken van een nieuw incassovoorstel geeft u aan wat voor incassoschema het betreft. Het is niet 
mogelijk om CORE en B2B in één voorstel/opdracht te combineren. 
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Bij het selecteren van de juiste machtiging voor de incasso kijkt King naar het incassoschema. Als u het 
vakje ‘Posten zonder geldige machtiging’ selecteert, dan zullen ook openstaande posten van debiteuren 
zonder machtiging voor het betreffende incassoschema worden opgenomen. Bij het aanmaken van de 
opdracht controleert King of alle opdrachtregels een machtiging met het juiste incassoschema hebben. 
 
Het aanmaken van de incasso-opdracht en de verwerking daarvan is verder niet gewijzigd ten opzichte van 
release 5.49. 
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3 Verlengde NAW-, grootboekrekening- en factuurnummers 

 Uitbreiding debiteur-/crediteur- en grootboeknummers 3.1
In King 5.49 waren de debiteur-, crediteur- en grootboeknummers maximaal 8 cijfers (excl. kostenplaatsen/-
dragers). In King 5.50 is dit uitgebreid naar 10 cijfers. 
 
Als u gebruik maakt van deze uitbreiding in de nummering, dan kan dit consequenties hebben voor 
eventuele externe koppelingen met King. In iedere versie van King is het mogelijk om via hoofdmenu 
DIVERSEN > EXPORTEREN bestanden aan te maken van bijvoorbeeld uw debiteuren. Als u hiervan 
bijvoorbeeld een Excel-bestand maakt en dit gebruikt in externe software, dan is het belangrijk om te 
controleren of de externe software ook met debiteurnummers van 10 cijfers kan omgaan. 
 

 

 Uitbreiding factuurnummers 3.2
Het veld Factuur-/Referentienummer is met King 5.50 uitgebreid van 10 naar 40 karakters. De reden 
hiervoor is dat veel inkomende facturen een factuurnummer hebben dat langer is dan 10 karakters. Tot en 
met King 5.49 konden niet al deze karakters worden ingevoerd. De consequentie is dat velden die gebruik 
maken van het factuurnummer, zoals het betalingskenmerk, ook langer zijn geworden. 
 
Ook deze uitbreiding kan consequenties hebben voor eventuele externe koppelingen. 
 
De factuurnummers die u met King aanmaakt, dus van uw uitgaande facturen, zijn nog steeds maximaal 10 
karakters lang. U hoeft dus bijvoorbeeld niet uw factuur-layout hierop aan te passen. 
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4 Autokosten 
De optie Autokosten was nieuw in King 5.49 en is met King 5.50 afgerond. Er is gewerkt aan de 
vormgeving, zodat de velden duidelijker en overzichtelijker zijn weergegeven. Hierbij is een aantal 
overbodige velden vervallen. 
 
Verder is een nieuw rapport VOERTUIGEN PER BESTUURDER (hoofdmenu FINANCIEEL > AUTOKOSTEN) 
beschikbaar, waarmee per bestuurder kan worden afgedrukt in welke voertuigen hij/zij heeft gereden. 
 
Ten slotte is in het rapport per voertuig een aantal gemiddelden toegevoegd: de totale kosten per maand, 
het aantal dagen per tankbeurt en de prijs per liter. 
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5 Verzendgegevens orders 

 Extra gegevens per collo-type 5.1
In King 5.49 kon van een collo-type (hoofdmenu VERKOPEN > VASTE GEGEVENS ORDERS/FACTURERING, tabkaart 
Verzending) een Code en Omschrijving worden vastgelegd. In King 5.50 is de Code vergroot van 8 naar 20 
posities, en kunnen per collo-type de volgende velden extra worden vastgelegd: 

1. Code bij vervoerder 
2. Lengte eenheid 
3. Aantal 
4. Gewicht 
5. Volume 
6. Hoogte 
7. Breedte 
8. Diepte 

 

 
 
Bij de velden 3 t/m 8 kan worden aangegeven of het betreffende veld bij orderinvoer nog kan worden 
gewijzigd. Zo kan een doos van een standaardformaat vast worden gezet qua maten en volume, terwijl een 
stukgoed nog per keer kan worden aangepast. 
 
Het volume is niet gekoppeld aan de Hoogte/Breedte/Diepte, hierdoor is het ook mogelijk om 
bijvoorbeeld alleen het Volume en de (grootste) lengte vast te leggen. 
 

 
 
Ook in de Uitleverhistorie, bij het importeren van de order in XML-formaat en bij de export van de 
factuur/pakbon in XML-formaat zijn deze nieuwe velden toegevoegd. 
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 Default-vervoerder per debiteur 5.2
In de LANDEN (hoofdmenu STAMGEGEVENS) en in de VASTE GEGEVENS ORDERS/FACTURERING (hoofdmenu 
VERKOPEN) kon al een default-vervoerder worden opgegeven. De default-vervoerder kan vanaf King 5.50 
ook bij de debiteur worden vastgelegd. 
 

 
 
De default-vervoerder wordt als volgt bepaald: 

1. Als de Default vervoerder bij de debiteur is ingevuld, dan geldt die vervoerder; 
2. Als de Default vervoerder bij het land van het verzendadres van de order is ingevuld, dan geldt die 

vervoerder; 
3. Anders geldt de Default vervoerder uit de Vaste gegevens orders/facturering; 
4. Als dat allemaal niet is ingevuld, dan wordt deze rubriek leeg gelaten in de order. 
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6 Update layout-editor en afdrukformaten 

 Ondersteuning QR-codes 6.1
In King 5.49 was het al mogelijk om verschillende typen barcodes te gebruiken in de layout-editor. In King 
5.50 is het ook mogelijk om QR-codes af te drukken. 

 

 
 
Via de rechtermuisknop > CONFIGUREREN kunt u een aantal instellingen aanpassen. 
 

 

 In- en uitzoomen in de editor 6.2
Tijdens het instellen van de layout kunt u vanaf King 5.50 inzoomen in de editor. Dit doet u door de 
schuifbalk rechtsonder in het venster te verslepen, of met behulp van Ctrl + Scrollen. 

 

 

 Gradiënt: Verlopen van kleuren 6.3
In King 5.50 kunt u bij alle vormen onder de knop Vorm (dus een rechthoek, cirkel, etc.) aangeven dat de 
kleur moet verlopen. Dit doet u met de knop Gradient in de werkbalk Tekenen. 
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 Pagina-opmaak 6.4
Als u in King 5.49 een pagina-opmaak gebruikte, dan werd die als een blok onderaan weergegeven. In King 
5.50 wordt de pagina-opmaak achter de overige blokken geprojecteerd. Linksonder in het scherm kunt u 
wisselen tussen opmaak van de layout zelf, of van de pagina-opmaak. 
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 Wijzigingen in Afdrukformaten 6.5
Onder hoofdmenu DIVERSEN > AFDRUKFORMATEN kunnen verschillende afdrukformaten worden vastgelegd. 
Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken om uw factuur per e-mail te versturen en om een balans naar Excel te 
exporteren.  
 
Wellicht gebruikt u een of meer afdrukformaten om informatie uit King te exporteren naar andere software. 
In  dat geval is het goed om te weten dat de afdrukformaten in King 5.50 anders gebruikt worden dan in 
King 5.49. Wellicht moeten de layout, het afdrukformaat en/of uw externe software hierop worden 
aangepast. 
 
Vanaf King 5.50 wordt op de achtergrond het layout-programma gebruikt om de verschillende 
afdrukformaten samen te stellen. Dit heeft de volgende voordelen: 

1. De PDF uitvoer ondersteunt nu ook Unicode; dit betekent dat alle tekens, tot en met Chinese 
karakters, volledig worden ondersteund bij het aanmaken van een PDF. 

2. Voor wat betreft het bestandsformaat Excel: 
a. Het bestand is direct geschikt voor de versies van Excel vanaf Excel 2003. Ook zal het 

resultaat dichter in de buurt komen bij het grafische rapport, met een betere uitlijning. Als 
u niet wilt dat cellen worden samengevoegd, zet u dan het vinkje ‘Cellen samenvoegen’ uit 
in het afdrukformaat. 

b. Het is niet meer nodig om de tabeldimensies op te geven. Het afdrukformaat bepaalt 
namelijk zelf de juiste verhoudingen om het beste Excel-bestand te genereren. 
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7 Diversen 

 Zoekwijze in zoekvenster per kolom onthouden 7.1
In King 5.50 wordt de zoekwijze in zoekvensters  per kolom onthouden. Bijvoorbeeld bij een Naam van een 
debiteur wilt u wellicht liever op ‘bevat’ zoeken, terwijl het Nummer of de Postcode van de debiteur precies 
overeen moet komen met de door u opgegeven zoekwaarde. Het laatste levert een betere performance 
op. 

 

 

 Vrije rubrieken Bedrijfsgegevens beschikbaar in alle layouts 7.2
Vanaf King 5.50 is het mogelijk om de vrije rubrieken van de Bedrijfsgegevens op te nemen in alle layouts. 
 

 

 Afdrukken standaardbrief: uitbreiding van de velden 7.3
In King kan van een debiteur, crediteur en relatie een Standaardbrief worden afgedrukt. Dat is een 
koppeling met Word, waarbij samenvoegvelden kunnen worden gebruikt. De standaardbrief kan worden 
afgedrukt via menu AFDRUKKEN > STANDAARDBRIEF. 

 

 
 

Met King 5.50 is het aantal velden dat kan worden samengevoegd uitgebreid met financiële gegevens 
zoals het bankrekeningnummer, de betalingsconditie en de kredietlimiet. 
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 Aanmaning-layout: één layout voor alle aanmaningnummers 7.4
In principe wordt in King voor ieder nummer van de aanmaning een aparte layout vastgelegd. Inclusief het 
rekeningoverzicht en de brief na mislukte incasso zijn dat (per taalcode) maximaal zes brieven. Bij een 
algemene wijziging betekent dat ook zes keer een layout aanpassen. Het verschil tussen de verschillende 
layouts is meestal alleen het tekstblok, want de tabel met openstaande posten en de ondertekening zijn 
vaak hetzelfde. 

 
In King 5.50 is het veld Aanmaningsnummer toegevoegd (datakanaal Debiteurgegevens). U kunt dit 
gebruiken om het tekstblok voorwaardelijk te laten afdrukken. Zo kunt u alle teksten in één layout 
opnemen, waardoor het onderhoud op de layouts wordt vereenvoudigd. 

 

 
 

Het veld kan de volgende waarden hebben: 
 0  = Rekeningoverzicht 
 1 t/m 4 = Aanmaning 1 t/m 4 
 5  = Na mislukte incasso 
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 Uitbreiding rechten goedkeuren order en POS 7.5
In King 5.49 was het bij goedkeuren van een order mogelijk om iemand het recht ‘Goedkeuren bij 
marge-/kredietprobleem’ te ontnemen of toe te kennen. In King 5.50 is dit recht gesplitst in twee rechten: 
‘Goedkeuren bij te kleine marge’ en ‘Goedkeuren bij kredietoverschrijding’. 

 

 
 
Ook bij de Point of Sale is deze aanpassing doorgevoerd. 

 Verplichte betalings- en leveringsconditie 7.6
Vanaf King 5.50 is het mogelijk om bij het invoeren van een order af te dwingen dat de betalings- en 
leveringsconditie altijd moeten worden ingevuld. U stelt dit in op tabkaart Order-defaults van de VASTE 
GEGEVENS ORDERS/FACTURERING (hoofdmenu VERKOPEN). 
 

 

 Per orderregel de marge inzichtelijk 7.7
In King 5.49 kan via het menu WEERGEVEN de marge van de hele order worden getoond. In King 5.50 is het 
ook mogelijk om op orderregelniveau de marge (excl. en incl. orderkorting) te tonen. 
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 Controle op debiteurblokkade bij Point of Sale 7.8
In Point of Sale 1, 2 en 3 wordt sinds King 5.50 gecontroleerd of een debiteur geblokkeerd is voor 
orderinvoer. In principe wordt hiervan een waarschuwing gegeven met de mogelijkheid om door te gaan.  
 
Daarnaast is een recht toegevoegd om te voorkomen dat een medewerker door kan gaan bij een blokkade 
op de debiteur. 
 

 
 

 Info omzetgegevens: selectie op datum 7.9
In King 5.49 kan de omzet worden opgevraagd per periode. Om de omzet te bekijken, bent u dus 
afhankelijk van de periode-indeling. Vanaf King 5.50 is het ook mogelijk om in de Info omzetgegevens 
(hoofdmenu VERKOPEN > OMZETTEN) een datum vanaf en t/m op te geven. Op die manier kunt u dus de 
omzet van een specifieke dag of van bijvoorbeeld een actieweek (bijv. per artikel(groep)) achterhalen. 
 

 
 
Ook kunt u op deze manier de omzet over meerdere boekjaren opvragen. In de indeling is een nieuw 
onderdeel Jaar toegevoegd. Dit kunt u combineren met Maand om een overzicht per jaar/maand te 
krijgen. 
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 Verwerken bestellingen: selectie op inkoper 7.10
Als meer inkopers tegelijk aan het bestellen zijn, kunnen de bestelnummers door elkaar lopen. Als een 
inkoper dan zijn of haar bestellingen wil verwerken, dan is een selectie op inkoper handig. In King 5.50 is 
daarom deze mogelijkheid toegevoegd. 
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 Bestelbrief-layout: verkoop- en adviesprijs afdrukken 7.11
Op de layout van de bestelbrief kunnen vanaf King 5.50 ook de verkoop- en de adviesprijs van het te 
bestellen artikel worden afgedrukt. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de leverancier de betreffende 
informatie gelijk op een etiket af te laten drukken. 

 Voorraadtellijst per opbrengstgroep 7.12
Als er een verschil ontstaat bij een bepaalde opbrengstgroep, dan kan het handig zijn deze apart te tellen. 
In King 5.50 is het mogelijk om bij AFDRUKKEN VOORRAADTELLIJST (hoofdmenu VOORRAAD > AFDRUKKEN 

VOORRAADOVERZICHTEN) een selectie te maken op de opbrengstgroep. Daarnaast is een sortering op dit veld 
toegevoegd. 
 

 

 Vrije rubrieken Artikelen bij afdrukken Productie 7.13
Bij het afdrukken van de productie-advieslijst en de productie-orders kunnen vanaf King 5.50 de vrije 
rubrieken van de artikelen ook worden afgedrukt. Bij de productie-advieslijst betreft dit de vrije rubrieken 
van het te produceren artikel (het eindproduct), bij de productie-orders kunnen de vrije rubrieken van zowel 
de componenten als van de eindproducten worden afgedrukt. 
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 Exporteren debiteuren: alleen projectdebiteuren 7.14
Bij het exporteren van debiteuren in XML-formaat kunnen vanaf King 5.50 ook alleen de debiteuren met 
lopende projecten worden geëxporteerd. Dit is met name van belang als uren online worden ingevoerd, 
om de debiteurkeuze daar te beperken. 
 

 

 King Data Digger 7.15

7.15.1 LastModified 
Met King 5.50 is aan veel tabellen de kolom LastModified toegevoegd. Bijvoorbeeld bij de orders, 
debiteuren en bij alle tabellen met vrije rubrieken. Deze kan worden gebruikt in combinatie met de King 
Data Digger, om te controleren wanneer een record voor het laatst is gewijzigd. Let er wel op dat bij een 
update van King dit veld kan worden aangepast door de conversie. 

7.15.2 Langer factuurnummer 
De uitbreiding van het veld Factuurnummer van 10 naar 40 karakters kan invloed hebben op de snelheid 
van een query. Om de snelheid positief te beïnvloeden is in iedere tabel waarin een factuurnummer staat, 
ook een veld opgenomen met de lengte van het factuurnummer van de betreffende record.  
 
Bijvoorbeeld in de tabel tabFactuurKop is naast het veld fkFactuurNummer ook het veld 
fkFactuurNummer_Lengte beschikbaar. 


