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Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken 
  
Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij 

te werken. 

Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de manier waarop configuratie instellingen worden opgeslagen. 

Dit zou automatisch moeten worden uitgevoerd, maar mocht u achteraf de vraag krijgen de database 

locatie en/of Factuur2King service locatie op te geven, zorg er dan voor dat u voor de installatie deze bij 

de hand houdt. 

Indien u gebruik maakt van fiattering, dan adviseren wij u ook een backup te (laten) maken van de 

relevante SQL database, meestal FACTUUR2KING_MU genoemd.  

Voor ondersteuning van het factuurportal moeten eenmalig eventuele verwerkte fiatteringen worden 

omgezet (ook al gaat u het portal niet gebruiken). Dit wordt gedaan bij de eerste keer opstarten van 

Factuur2King en kan even duren. We adviseren deze versie van Factuur2King te installeren wanneer u 

klaar bent met uw dagelijkse werkzaamheden.  

 

Ter indicatie, voor 5000+ facturen met 6 fiatteurs duurt het omzetten ongeveer een kwartier per 

administratie. Indien u tussentijds het programma sluit, zal bij de volgende keer opstarten verder 

worden gegaan met dit omzetproces. Installeer deze nieuwe versie van Factuur2King dan ook als u klaar 

bent met de werkzaamheden van de dag. 

Werkt u op dit moment nog met Factuur2King 2.0 MU, dan moet u nog een aantal extra stappen 

uitvoeren die zijn beschreven vanaf pagina 8 van deze handleiding. 

 

1. Uitpakken zipbestanden 
 

Pak het Factuur2King .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 (het versienummer in de naam is 

afhankelijk van de versie die u installeert): 

 

Factuur2King 2.2 bestaat uit twee bestanden: “Installeer Factuur2King 2.2 MU.exe” is het 

installatiebestand dat controleert of de PC voldoet aan de minimale eisen. Factuur2King 2.2 MU.msi is 

het installatieprogramma van Factuur2King zelf. 

De .msi kan los worden uitgevoerd, maar dan wordt niet gecontroleerd of u over het .Net Framework 

4.5.1 beschikt op de PC waar de installatie wordt uitgevoerd. 
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2. Start het installatieprogramma 
 

Voor de installatie hoeft alleen Installeer Factuur2King 2.1 MU.exe te worden gestart, dubbelklik dus op 

dit bestand: 

 

Het installatieprogramma van Factuur2King controleert of de benodigde onderdelen aanwezig zijn en 

start hierna de installatie zelf op. Bestaande installaties van Factuur2King worden automatisch 

bijgewerkt. 

Factuur2King vereist minimaal Windows Vista met Service Pack 2 en wordt verder ondersteund op 

Windows 7 met Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10. Verder wordt Windows Server 

2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ondersteund, 

en ook Terminal Server en Citrix worden ondersteund. 

Het startscherm opent. Ga akkoord met de licentievoorwaarden (op te vragen via de ‘license terms’ 

link): 
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en druk op Install: 

 

Indien Gebruikersaccountbeheer actief is wordt gevraagd of het installatieprogramma wijzigingen mag 

maken aan uw PC, antwoord hierop Ja: 

 

Vervolgens wordt gecontroleerd of de benodigde systeemeisen aanwezig zijn. Het gaat hierbij om het 

.Net Framework 4.5.1 (4.5.2 of 4.6 mag ook). Het programma wordt automatisch gedownload bij 

Microsoft en op de computer geïnstalleerd. 

Wilt u dit laatste niet, dat kunt u de programma’s ook handmatig installeren via 

http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=40779 (.Net Framework 4.5x). 

Het installatieprogramma van Factuur2King 2.1 start automatisch op. 

 

 

  

http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=40779
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3. Factuur2King installeren 

 

Druk op Volgende nadat de installatiewizard is opgestart: 

 

Ga akkoord met de gebruikersovereenkomst om het programma te mogen gebruiken en Volgende te 

kunnen selecteren: 
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Kies volgende: 

 

In de volgende stap wordt (indien Factuur2King eerder is geïnstalleerd op de PC) de installatie locatie 

van de vorige installatie getoond. Controleer de locatie of wijzig hem naar de gewenste map. 
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Let op: Indien Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) is geactiveerd (standaard op alle 

Windows installaties), dan adviseren wij u Factuur2King 2.0 niet in de Program Files… map te 

installeren, 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, waaronder het niet kunnen aanmaken van de database zonder 

‘Als administrator uitvoeren’ te kiezen bij het opstarten van Factuur2King 2.0. Hiernaast verschijnt een 

Gebruikersaccountbeheer scherm elke keer als Factuur2King 2.0 wordt gestart. 

 

Controleer de installatie locatie en druk op Volgende: 
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Druk op Installeren om de installatie uit te voeren: 

 

De installatie doorloopt een aantal stappen en meldt uiteindelijk dat de installatie is voltooid. Druk op 

Voltooien: 
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Sluit vervolgens ook het Installeer Factuur2King 2.2 scherm door op Close te drukken: 

 

 

Let op, werkte u voor de installatie van deze update met Factuur2King 2.0 MU en niet 2.1 MU, dan moet 

u de stappen uitvoeren op de volgende pagina, anders krijgt u bij het opstarten een “Geen geldige 

licentie gevonden” melding.  

Anders kunt u door gaan naar de stappen op pagina 13 van dit document: Controleer Configuratie. 
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Wij adviseren u om dit uw systeembeheerder te laten doen, mogelijk heeft u zelf geen toegang tot de 
King server / server waarop de Factuur2KingService actief is.  
 
De benodigde bestanden kunt u downloaden van  
http://www.miki-business-software.nl\download\28072015_factuur2king21_service.zip  
 
De bestanden in de zip moeten de bestanden overschrijven van de bestaande installatie. 
 
Om te achterhalen op welk systeem de Factuur2King Service actief is kunt u Factuur2King opstarten en 
naar Configuratie gaan. Onder de noemer Factuur2King Service ziet u de computernaam waarop de 
service draait. Over het algemeen zal dit de King server zijn. 
 

http://www.miki-business-software.nl/download/28072015_factuur2king21_service.zip
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1. Log in op het systeem dat werd genoemd in de configuratie van Factuur2King en ga naar het 
Services overzicht (bereikbaar via Start > Uitvoeren… > tik ‘services.msc’ in en druk op 
Uitvoeren of ga naar Configuratiescherm > Systeembeheer > Services).  
 

2. Druk met de rechtermuisknop op de Factuur2King Service en open de eigenschappen. 
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3. Hier ziet u het pad waar de Factuur2KingService.exe is geïnstalleerd: 

 

 
 

4. Druk op Stoppen om de service te stoppen. 

 

Ga naar de locatie waar de bestanden van de service staan en overschrijf deze met de 

bestanden uit het .zip bestand dat u heeft gedownload. 
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5. Start vervolgens de Factuur2King Service weer op. U zou met Factuur2King 2.0 weer verbinding 

moeten kunnen maken met deze service. 
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Controleer configuratie 
 
Start na de installatie het programma op met de Factuur2King 2.2 MU snelkoppeling. Al uw bestaande 

instellingen zouden bewaard moeten blijven en u zou moeten kunnen inloggen met uw eigen 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

Voor ondersteuning van het factuurportal moeten eenmalig eventuele verwerkte fiatteringen worden 

omgezet (ook al gaat u het portal niet gebruiken). Dit wordt gedaan bij de eerste keer opstarten van 

Factuur2King en kan even duren. 

 

Ter indicatie, voor 5000+ facturen met 6 fiatteurs duurt het omzetten ongeveer een kwartier per 

administratie. Indien u tussentijds het programma sluit, zal bij de volgende keer opstarten verder 

worden gegaan met dit omzetproces. 

Als dit proces is afgerond, of u maakt geen gebruik van de fiattering functionaliteit, controleert u 
voordat u verder werkt met Factuur2King de instellingen in het configuratiescherm: 
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Controleer met name of de juiste jobs nog steeds zijn gekoppeld op de tabblad Journaalpost 
importbestand, Digitaal Archief importbestand en Cred/Deb/Grootboek importbestand (indien van 
toepassing), normaal gesproken moeten deze instellingen worden overgenomen van uw bestaande 
configuratie: 
 

 
 
 

Meer informatie over de wijzigingen in Factuur2King 2.2 kunt u lezen in de configuratie- en 

gebruikershandleiding. U kunt deze vinden in de \Handleidingen\ map van de installatiemap van 

Factuur2King. 

 

 

 

 


