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Met deze optie kunt u projectgegevens exporteren en/of importeren in King. De 

volgende export  en importmogelijkheden zijn beschikbaar:

• XML-/ASCII-koppeling artikelen/tarieven (ook afzonderlijk verkrijgbaar)

• Inlezen XML-bestand met projectmutaties

• Exporteren projectmedewerkers naar XML

• Exporteren project(onderdelen) naar XML

De optie XML-koppeling projecten maakt geen deel uit van de Koppelingen-Toolkit.

Met deze optie kunt u in King een XML-be-
stand met artikelen of tarieven importeren 
in King. U kunt nieuwe artikelen of tarieven 
toevoegen en bestaande wijzigen. Ook is 
het mogelijk om met King een XML-bestand 
te exporteren in het formaat dat in King 
kan worden ingelezen. In combinatie met 

een King Factureren kunnen alleen tarieven 
worden geëxporteerd en ingelezen, vanaf 
King Artikelen ook artikelen. Deze XML-kop-
peling is ook afzonderlijk leverbaar. Zie voor 
meer informatie de leaflet ‘XML-koppeling 
artikelen/tarieven’.

XML-koppeling artikelen/tarieven

Met deze optie kunt u een XML-bestand 
met projectmutaties importeren in King. Dat 
XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde 
eisen voldoen, anders kan King het bestand 
niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het 
inleesbestand dient rekening gehouden te 
worden met de eisen die in de Bijlage zijn 
gespecificeerd.

Inlezen XML-bestand met projectmutaties
Elk projectmutatiebestand bestaat uit kopgegevens en een of meer 
mutatieregels. Elke mutatieregel kan weer een of meer serienum-
mers bevatten. Het inleesbestand met de projectmutaties zal dus 
de volgende opbouw hebben (zie ook het voorbeeldbestand in de 
Bijlage):
 
mutatiebestand 1
 kop
 regels
  mutatie 1
   serienummer A
   serienummer B
  mutatie 2
  mutatie 3
mutatiebestand 2
 kop
 regels
  mutatie 1
Enz.

Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support > 
Documentatie.
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Met deze module kunt u een XML-exportbe-
stand met projectmedewerkers aanmaken 
volgens een door u zelf te kiezen layout. U 
bepaalt zelf welke velden in het exportbe-
stand moeten worden opgenomen en in 
welke volgorde. 

Bij het exporteren kunt u de projectmede-
werkers selecteren op code (zoekcode), 
voornaam, achternaam en volledige naam.

Exporteren projectmedewerkers naar XML

Met dit onderdeel kunt u een XML-export-
bestand met projectgegevens aanmaken 
volgens een door u zelf te kiezen layout. U 
bepaalt zelf welke velden in het exportbe-
stand moeten worden opgenomen en in 
welke volgorde.

Bij het exporteren kunt u eventueel een 
beperkt aantal projecten exporteren. U kunt 
de projecten selecteren op code en om-
schrijving. De te exporteren projecten kunt 
u eventueel ook selecteren op hun Project-
soort en status.

Exporteren project(onderdelen) naar XML

PRIJZEN

Prijs Neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20
Leverbaar voor versie King Factureren, Artikelen, Logistiek



Importeren ASCII-bestand met artikelen: Bestandsindeling
Diversen > Importeren > Importeren artikelen > Importeren ASCII-bestand met artikelen

In deze tabkaart geeft u aan hoe het ASCII-bestand is opgebouwd. Alle in te lezen artikelvelden worden weergegeven. Per veld geeft u aan waar in 
het ASCII-bestand de bijbehorende gegevens te vinden zijn, dus in veldnummer x (bij veldgescheiden) of van positie x t/m y (bij vaste lengte). Het 
in te lezen bestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen! 

Eisen aan het ASCII-bestand met artikelen 

Veldnaam Mogelijke invoer Belangrijk

Artikelnummer Max. 20 tekens Verplicht 

Artikelzoekcode Max. 20 tekens 

Artikelomschrijving Max. 40 tekens 

Opbrengstgroep Max. 4 cijfers, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens 
artikelen; is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden 
ingelezen 

Aantal decimalen 
aantallen 

0, 1, 2 of 3 Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens 
artikelen

Aantal decimalen 
prijzen 

0, 1, 2 of 3 Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens 
artikelen

Eenheid Max. 20 tekens Als het veld leeg is, wordt de default-inkoopeenheid overgenomen uit de 
Vaste gegevens artikelen. Is daar geen default-inkoopeenheid ingevuld, 
dan wordt Eenheid als omschrijving inkoopeenheid gebruikt 

Gewicht per Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, moet groter dan 0 zijn 

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld 

Gewicht Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, mag niet negatief zijn 

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 

Volume per Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, moet groter dan 0 zijn 

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld 

Volume Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, mag niet negatief zijn 

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 

CBS-goederencode 8 cijfers, moet bestaan in King Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met CBS-IRIS 

CBS-maatstaf Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen 

Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met CBS-IRIS en 
als de bijbehorende goederencode een extra maatstaf heeft 

BTW-code inkoop Max. 3 cijfers, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens 
artikelen

BTW-code verkoop Max. 3 cijfers, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens 
artikelen; is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, dan kan het 
artikel niet worden ingelezen 

Prijzen autom. 
berekenen 

0, 1 of 2 (0=niet automatisch berekenen, 
1=volgens instelling Vaste gegevens artikelen, 
2=volgens eigen instellingen) 

Berekenen van 0 of 1 (0= kostprijs op basis van verkoopprijs 
excl. BTW, 1=verkoop prijs excl. BTW op 
basis van kostprijs 

Marge 0 of 1 (0=marge is percentage van kostprijs, 
1= marge is percentage van verkoopprijs) 

Percentage Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 
decimalen, mag niet negatief zijn 

Geprijsd per Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, moet groter dan 0 zijn 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens 
artikelen

Kostprijs Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen 

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 

Verkoopprijs excl. 
BTW 

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen 

Als dit veld én de Verkoopprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is 
één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend 

Verkoopprijs incl. BTW Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen 

Als dit veld én de Verkoopprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is 
één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend 

Kortingsbedrag Max. 10 cijfers voor het decimaal teken en 
max. 3 decimalen 

Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste 
gegevens artikelen

Kortingspercentage Percentage van -100 tot 100 en max. 2 
decimalen 

Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste 
gegevens artikelen

Adviesprijs excl. BTW Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen 

Als dit veld én de Adviesprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is 
één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend 

Adviesprijs incl. BTW Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen 

Als dit veld én de Adviesprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0 ingevuld. Is 
één van beide prijzen bekend, dan wordt de andere door King berekend 

Tekst op factuur 
wijzigen 

0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd) Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste 
gegevens artikelen

Tekst op factuur (bijna onbeperkt) Tekst op factuur in de default-taal van de administratie 

EAN-code Max. 14 posities Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander 
artikel. Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of 
de optie Point of Sale II 
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Veldnaam Mogelijke invoer Belangrijk
Leverancier Max. 10 cijfers, moet bestaan in King 

Artikelnummer bij 
leverancier 

Max. 20 tekens 

Levertijd 0 t/m 999 Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 

Bestelgrootte Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen; moet groter zijn dan 0 

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld 

Minimumafname Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen; moet groter zijn dan 0 

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld 

Valutacode inkoopprijs Max. 3 tekens, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt de default-valuta van de leverancier ingevuld 

Inkoopprijs Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen 

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 

Voorraadartikel 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd) Alleen ingelezen vanaf versie Logistiek. Als het veld leeg is, wordt het 
ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

Geblokkeerd voor 
verkoop 

0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd) Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen 

Geblokkeerd voor 
bestelling 

0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd) Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen 

Verkoopmutaties 
bijhouden 

0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd) Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 
worden gezet bij niet-voorraadartikelen. 

Inkoopmutaties 
bijhouden 

0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd) Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan alleen op 0 
worden gezet bij niet-voorraad artikelen. 

Meenemen in 
besteladviezen 

0 of 1 (0=nee, 1=ja) Alleen ingelezen met versie Logistiek 

Meenemen in 
productie-adviezen 

0 of 1 (0=nee, 1=ja) Alleen ingelezen met optie Samengestelde artikelen en/of Productie 

Kostprijs wijzigen bij 
orderinvoer 

0 of 1 (0=nee, 1=ja) 

Web-artikel 0 of 1 (0=niet geselecteerd, 1=geselecteerd) Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel 

Web-artikel 
bestelgrootte 

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, mag niet negatief zijn 

Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel 

Web-artikel levertijd Max. 3 cijfers Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel 

Web-artikel Tonen 
vanaf 

JJJJ-MM-DD Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel 

Web-artikel Tonen t/m JJJJ-MM-DD Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling webwinkel 

Afbeelding klein Max. 80 tekens Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie 
Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo 

Afbeelding groot Max 80 tekens Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie 
Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo 

Opmerkingen (bijna onbeperkt) 

Aandachtspunten bij het inlezen: 

• controleer vóór het inlezen, of het decimaalteken in het inleesbestand overeenkomt met de Windows-instellingen op uw computer (Start-
knop, Instellingen, Configuratiescherm, Landinstellingen, Getallen, Decimaalsymbool); 

• als van een artikel zowel de Verkoopprijs exclusief BTW als de Verkoopprijs inclusief BTW in het inleesbestand staat, dan wordt de prijs 
die het laatste wordt ingelezen overgenomen; de andere prijs wordt dan berekend op basis van de BTW-code van dat artikel;

• de velden Artikel bestellen via directe inkoop en Omschrijving verkooporder overnemen worden bij het inlezen gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen. Alleen met de optie Directe inkoop;

• wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als 
Nieuwe prijs in programma Wijzigen prijzen; pas als u die prijswijzigingen verwerkt, staan ze in het artikelenbestand. 

Naar Importeren ASCII-bestand met artikelen
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Eisen aan het XML-bestand met artikelen 

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe artikelen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan 
King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten: 

• Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma Wijzigen 
prijzen; pas als u die prijswijzigingen verwerkt, staan ze in het artikelenbestand. 

• Elk artikel kan meer omschrijvingen en vrije rubrieken hebben. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel ook meer leveranciers worden bijgehouden en per 
leverancier meer inkoopeenheden. Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben. Een XSD-schema is 
beschikbaar op www.king.eu, onder Support, Documentatie. 

KING_ARTIKELEN

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<KING_ARTIKELEN> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met artikelen Eenmaal <ARTIKELEN> Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKELEN

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN> Prijzen direct verwerken true of false (hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 0 

Geef hier aan of de eventuele prijswijzigingen direct in King moeten 
worden verwerkt; zie voor meer informatie bij Overige 
aandachtspunten.

<ARTIKELEN> Geeft begin en eind aan van de 
artikelgegevens in het King-inleesbestand 
met artikelen

Een of meer keren 
<ARTIKEL>

Verplicht, moet eenmaal in het bestand voorkomen

ARTIKEL

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ARTIKEL> Geeft per artikel het begin en het eind aan van de in te lezen 
gegevens

Zie hierna, bij Velden van het 
Artikel

Verplicht, moet per artikel eenmaal in het bestand 
voorkomen

Velden van het Artikel 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_NUMMER> Artikelnummer Max. 20 tekens Verplicht 

<ART_ZOEKCODE> Artikelzoekcode Max. 20 tekens 

<ART_OMSCHRIJVING> Artikelomschrijving Max. 40 tekens 

<ART_OPBRENGSTGROEP> Nummer van de 
opbrengstgroep

Max. 4 cijfers, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen; 
is de groep daarin niet ingevuld, dan kan het 
artikel niet worden ingelezen 

<ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN> Aantal decimalen 
aantallen 

0, 1, 2 of 3 Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

<ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN> Aantal decimalen 
prijzen 

0, 1, 2 of 3 Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

<ART_EENHEID> Voorraadeenheid Max. 20 tekens Als het veld leeg is, wordt de default-
inkoopeenheid overgenomen uit de Vaste 
gegevens artikelen. Is daar geen default-
inkoopeenheid ingevuld, dan wordt Eenheid 
als inkoopeenheid gebruikt 

<ART_GEWICHTPEREENHEID> Gewicht per eenheid Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

alleen ingelezen als de velden 
<ART_GEWICHT PER> én <ART_GE 
WICHT> leeg zijn 

<ART_GEWICHTPER> Gewicht per Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, moet groter dan 0 zijn 

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld 

<ART_GEWICHT> Gewicht Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

Als het veld leeg is, wordt de waarde van 
ART_GEWICHT PER EENHEID ingevuld; 
als ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld 

<ART_VOLUMEPEREENHEID> Volume per eenheid Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

alleen ingelezen als de velden 
<ART_VOLUME PER> én 
<ART_VOLUME> leeg zijn 

<ART_VOLUMEPER> Volume per Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, moet groter dan 0 zijn 

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld 

<ART_VOLUME> Volume Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

Als het veld leeg is, wordt de waarde van 
ART_VOLUME PER EENHEID ingevuld; als 
ook dat veld leeg is, dan wordt 0 ingevuld 

<ART_CBS_GOEDERENCODE> CBS-goederencode 8 cijfers, moet bestaan in King Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Koppeling met CBS-IRIS 

<ART_CBS_MAATSTAF> Maatstaf per eenheid Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Koppeling met CBS-IRIS, én als de 
goederencode een extra maatstaf heeft 

<ART_BTWCODEINKOOP> BTW-code inkoop Max. 3 cijfers, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

<ART_BTWCODEVERKOOP> BTW-code verkoop Max. 3 cijfers, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen; 
is de BTW-code verkoop daarin niet ingevuld, 
dan kan het artikel niet worden ingelezen 

<ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN> Prijzen automatisch 
berekenen 

NIET, VASTEGEG, ARTIKEL 

<ART_BEREKENPRIJS> Berekenen van 
kostprijs of 
verkoopprijs 

KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS 

<ART_MARGEBASIS> Marge als percentage 
van kostprijs of 
verkoopprijs 

KOSTPRIJS, VERKOOPPRIJS 

<ART_MARGEPERCENTAGE> Margepercentage Max. 3 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 
decimalen, mag niet negatief zijn 

<ART_PRIJSPER> Geprijsd per Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen , mag niet kleiner zijn dan 1 

Als het veld leeg is, wordt het gevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

<ART_KOSTPRIJS> Kostprijs Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 

<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> of 
<ART_VERKOOPPRIJSINCLBTW> 

Verkoopprijs excl. of 
incl. BTW 

Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 

<ART_KORTINGSPERCENTAGE> of <ART_KORTINGSBEDRAG> of 
<ART_STAFFELTABEL> 

Kortingspercentage, 
kortingsbedrag of 
verkoopstaffeltabel 

Percentage van -100 tot 100 en max. 2 
decimalen of een Bedrag met max. 10 cijfers 
voor het decimaal teken en max. 3 decimalen 
of de code van een in King bestaande 
Verkoopstaffeltabel 

Als het veld leeg is, wordt het ingevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen. 
Code verkoopstaffeltabel alleen ingelezen met 
de optie Staffelprijzen 

<ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW> of <ART_ADVIESPRIJSINCLBTW> Adviesprijs excl. of 
incl. BTW 

Max. 9 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 
decimalen, mag niet negatief zijn 

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
<ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER> "Tekst op factuur" 

wijzigen bij 
orderinvoer 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld leeg is, wordt het ingevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN> Omschrijvingen Een of meer keer 
<ART_TAALOMSCHRIJVING> 

ART_TAALOMSCHRIJVINGEN mag per 
artikel eenmaal voorkomen

<ART_EANCODES> EAN-codes <ART_EANCODE> ART_EANCODES mag per artikel eenmaal 
voorkomen

<ART_INKOOPGEGEVENS> Inkoopgegevens Eenmaal <ART_INKOOPGEGEVEN>.Met 
de optie Meerdere leveranciers mag dit 
veld meermalen per artikel voorkomen

ART_INKOOPGEGEVENS mag per 
artikel eenmaal voorkomen

<ART_OPMERKING> Opmerking 

<ART_VOORRAADARTIKEL> Voorraadartikel true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Alleen ingelezen als u beschikt over King-
versie Logistiek of hoger. Als het veld leeg is, 
wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste 
gegevens artikelen

<ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP> Geblokkeerd voor 
verkooporders 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld niet is ingevuld, dan wordt false 
gekozen 

<ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP> Geblokkeerd voor 
bestellingen 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld niet is ingevuld, dan wordt false 
gekozen 

<ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST> Geblokkeerd voor 
magazijnontvangsten 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld niet is ingevuld, dan wordt false 
gekozen 

<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN> Verkoopmutaties 
bijhouden 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld niet is ingevuld, dan wordt true
gekozen. Kan alleen op false worden gezet bij 
niet-voorraadartikelen. 

<ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN> Inkoopmutaties 
bijhouden 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld niet is ingevuld, dan wordt true
gekozen. Kan alleen op false worden gezet bij 
niet-voorraadartikelen. 

<ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN> Meenemen in 
besteladviezen 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Alleen ingelezen als u beschikt over King-
versie Logistiek. Als het veld leeg is, wordt 
het ingevuld overeenkomstig de Vaste 
gegevens artikelen

<ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN> Meenemen in 
productie-adviezen 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Samengestelde artikelen en/of Productie. Als 
het veld leeg is, wordt het ingevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

<ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER> Kostprijs wijzigen bij 
orderinvoer 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld leeg is, wordt het ingevuld 
overeenkomstig de Vaste gegevens artikelen

<ART_BESTELLENVIADIRECTEINKOOP> Artikel bestellen via 
directe inkoop

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 
of 0 

Alleen ingelezen als u beschikt over de 
optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, 
wordt het ingevuld overeenkomstig de 
Vaste gegevens artikelen

<ART_OMSCHRIJVINGVERKOOPORDEROVERNEMEN> Omschrijving 
verkooporder 
overnemen

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 
of 0 

Alleen ingelezen als u beschikt over de 
optie Directe inkoop. Als het veld leeg is, 
wordt het ingevuld overeenkomstig de 
Vaste gegevens artikelen

<ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING> Bestellen voor 
directe levering

JA, NEE, VOLGENSLEVEENHEID 
(hoofdletters!)

Alleen ingelezen als u beschikt over de 
optie Directe inkoop. 

<ART_WEBARTIKEL> Web-artikel true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_WEBBESTELGROOTTE> Bestelgrootte web-
artikel 

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 2 
decimalen, mag niet kleiner zijn dan 1 

Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Koppeling webwinkel 

<ART_WEBLEVERTIJD> Levertijd web-artikel 3 cijfers Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Koppeling webwinkel 

<ART_WEBTONENVANAF> In webwinkel vanaf JJJJ-MM-DD Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Koppeling webwinkel 

<ART_WEBTONENTM> In webwinkel t/m JJJJ-MM-DD Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Koppeling webwinkel 

<ART_AFBEELDINGKLEIN> Afbeelding Klein Max. 80 tekens Alleen ingelezen als u beschikt over King-
versie Logistiek en/of de optie Koppeling 
webwinkel en/of de optie Artikelinfo 

<ART_AFBEELDINGGROOT> Afbeelding Groot Max 80 tekens Alleen ingelezen als u beschikt over King-
versie Logistiek en/of de optie Koppeling 
webwinkel en/of de optie Artikelinfo 

<ART_AFBEELDINGKLEIN_BESTANDSINHOUD> Inhoud van de kleine 
afbeelding 

Base64-formaat Als de tag leeg is, en bij het artikel is een 
Afbeelding Klein ingevoerd, blijft die 
afbeelding bestaan 

<ART_AFBEELDINGGROOT_BESTANDSINHOUD> Inhoud van de grote 
afbeelding 

Base64-formaat Als de tag leeg is, en bij het artikel is een 
Afbeelding Groot ingevoerd, blijft die 
afbeelding bestaan 

<ART_PARTIJ_REGISTREREN> Partijen registreren true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Partijenregistratie. Niet te wijzigen bij 
bestaande artikelen . Bij een artikel zonder 
Partijenregistratie moet u alleen dit veld 
opnemen in het bestand en niet de overige 
partijvelden! 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM> Genereren 
partijnummer 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_TEKST_VOOR> Vaste tekst vóór Max 10 tekens Het complete partijnummer mag max 20 
posities lang zijn 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGNR> Volgnummer Max 10 cijfers Het complete partijnummer mag max 20 
posities lang zijn 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UITVULLEN> Volgnummer uitvullen true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_LENGTE> Lengte minimaal 2 en maximaal 10 

<ART_PARTIJ_ AUTO_NUM_TEKST_ACHTER> Vaste tekst achter Max 10 tekens Het complete partijnummer mag max 20 
posities lang zijn 

<ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER> Invoer partijnummer 
verplicht bij verkoop 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 
1 worden gekozen 

<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS> Aparte kostprijs per 
partij 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Bij bestaande artikelen kan alleen voor true of 
1 worden gekozen 

<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT > Default-waarde LEEG, KOSTPRIJS, INKOOPPRIJS 

<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS> Aparte verkoopprijs 
per partij 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT> Default-waarde LEEG, ARTIKELPRIJS 

<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR> Aparte tekst op factuur 
per partij 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR_DEFAULT> Default-waarde LEEG, ARTIKELTEKSTOPFACTUUR 

<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM> true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
Controle op oudere 
partij bij verkoop 

<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT> Default-waarde PRODUCTIEDATUM, 
ONTVANGSTDATUM, THT-DATUM 

<ART_SERIENR_REGISTREREN> Serienummers 
registreren 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Alleen ingelezen als u beschikt over de optie 
Serienummers. Niet te wijzigen bij bestaande 
artikelen. Bij een artikel zonder 
serienummerregistratie moet u alleen dit veld 
opnemen in het bestand en niet de overige 
serienummervelden! 

<ART_SERIENR_AUTO_NUM> Genereren 
serienummer 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_SERIENR_ AUTO_NUM_TEKST_VOOR> Vaste tekst vóór Max 10 tekens Het complete serienummer mag max 20 
posities lang zijn 

<ART_SERIENR_ AUTO_NUM_VOLGNR> Volgnummer Max 10 cijfers Het complete serienummer mag max 20 
posities lang zijn 

<ART_SERIENR_ AUTO_NUM_UITVULLEN> Volgnummer uitvullen true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_SERIENR_ AUTO_NUM_LENGTE> Lengte minimaal 2 en maximaal 10 

<ART_SERIENR_ AUTO_NUM_TEKST_ACHTER> Vaste tekst achter Max 10 tekens Het complete serienummer mag max 20 
posities lang zijn 

<ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT> Moment van registratie BIJ_VERKOOP, BIJ_ONTVANGST 

<ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP> Toevoegen tijdens 
verkoop 

NIETTOEGESTAAN (alleen als 
registratiemoment = Bij onvangst), 
TOEGESTAANMETMELDING, 
TOEGESTAANZONDERMELDING (alleen 
als registratie moment = Bij Verkoop) 

<ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP> Zoekvenster toegestaan 
bij verkoop 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELLIJST> Invoer verplicht vóór 
vrijgeven van 
verzamellijst 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM> Garantie t/m 
automatisch vullen bij 
levering 

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 

<ART_SERIENR_GARANTIECODE> Garantiecode Max 3 cijfers, moet bestaan in de King-
administratie 

<ART_VRIJERUBRIEKEN> Vrije rubrieken Een of meer keer <ART_VRIJERUBRIEK> ART_VRIJERUBRIEKEN mag per artikel 
eenmaal voorkomen

<ART_VOLGARTIKELEN> Volgartikelen Een of meer keer <ART_VOLGARTIKEL> ART_VOLGARTIKELEN mag per artikel 
eenmaal voorkomen, maar alleen met de 
optie Emballage/Volgartikelen

<ART_MAGAZIJNEN> Magazijngegevens Een of twee <ART_MAGAZIJN>. Met de 
optie Meerdere magazijnen mag dit veld 
meer dan tweemaal per artikel voorkomen

ART_MAGAZIJNEN mag per artikel 
eenmaal voorkomen

• Vanaf release 5.30 zijn de artikelvelden Gewicht per eenheid en Volume per eenheid vervallen. Nieuw zijn de velden Gewicht per, Gewicht, Volume per en Volume. De oude tags 
<ART_GEWICHTPEREENHEID> en <ART_VOLUME PER EENHEID> worden voorlopig nog ondersteund, zodat bestaande koppelingen geen problemen zullen geven; 

• De velden beginnend met <ART_PARTIJ_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Partijenregistratie; 
• De velden beginnend met <ART_SERIENR_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Serienummers. 

ART_TAALOMSCHRIJVING

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ART_TAALOMSCHRIJVING> Artikelomschrijving per taalcode Zie hierna, bij Velden van de Taalomschrijving Komt eenmaal voor per artikel per taalcode

Velden van de Taalomschrijving 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE> Taalcode van de artikelomschrijving Max. 3 tekens, moet bestaan in King 

<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST> Tekst van de omschrijving 

ART_EANCODE

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ART_EANCODE> EAN-code Zie hierna, bij Velden van de EAN-code Komt eenmaal voor per artikel per EAN-code

Velden van de EAN-code 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_EANCODE_NUMMER> EAN-code Max. 14 tekens Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij een ander artikel. Alleen ingelezen als 
u beschikt over King-versie Logistiek en/of de optie Point of Sale II 

<ART_EANCODE_ISSTANDAARD> EAN-code is 
standaard

true of false (hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 0

Indien aangezet, dan wordt het vinkje bij de bestaande standaard EAN-code voor dit artikel 
verwijderd

ART_INKOOPGEGEVEN.

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ART_INKOOPGEGEVEN> Inkoopgegevens per artikel Zie hierna, bij Velden van de inkoopgegevens Komt eenmaal voor per artikel per leverancier

Velden van de inkoopgegevens.

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER> Nummer leverancier Max. 10 cijfers, moet bestaan in King Verplicht. Zonder de optie Meerdere 
leveranciers worden de gegevens van de 
bestaande leverancier overschreven (als het 
een andere leverancier betreft). Met de optie 
Meerdere leveranciers wordt de leverancier 
toegevoegd.

<ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD> Leverancier is standaard true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Zonder de optie Meerdere leveranciers worden 
leveranciers die de waarde false/0 hebben, niet 
ingelezen. Het veld is niet verplicht: heeft een 
artikel nog geen leverancier(s), dan is de eerst 
ingelezen leverancier automatisch de 
standaard. Staan er meer leveranciers in het 
inleesbestand maar beschikt u niet over de 
optie Meerdere leveranciers, dan wordt alleen 
de laatste leverancier in King opgenomen.

<ART_INKOOPEENHEDEN> Inkoopeenheden per leverancier <ART_INKOOPEENHEID>

ART_INKOOPEENHEID

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ART_INKOOPEENHEID> Inkoopeenheid per artikel per leverancier Zie hierna, bij Velden van de inkoopeenheid Komt eenmaal voor per artikel per leverancier per inkoopeenheid
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Velden van de inkoopeenheid

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING> Omschrijving 
inkoopeenheid

Max. 20 tekens Verplicht

<ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD> Inkoopeenheid is 
standaard

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 
0

Zonder de optie Meerdere leveranciers 
worden inkoopeenheden die de waarde 
false/0 hebben, niet ingelezen. Het veld is 
niet verplicht: heeft een artikel nog geen 
inkoopeenheid/eenheden, dan is de eerst 
ingelezen inkoopeenheid automatisch de 
standaard. Staan er meer inkoopeenheden 
in het inleesbestand maar beschikt u niet 
over de optie Meerdere leveranciers, dan 
wordt alleen de laatste inkoopeenheid in 
King opgenomen.

<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER> Omschrijving van 
de inkoopeenheid 
bij leverancier

Max. 20 tekens Als het veld leeg is, wordt het gevuld met 
ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING

<ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID> Aantal 
voorraadeenheden 
in inkoopeenheid

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

<ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN> Aantal kan 
verschillen

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 
0

Als het veld leeg is, dan false

<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER> Artikelnummer bij 
leverancier

Max. 20 tekens

<ART_INKOOPEENHEID_EANCODE> EAN-code 
inkoopeenheid

Max. 14 tekens, moet bestaande EAN-code 
zijn van dit artikel

<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER> Artikelomschrijving 
bij leverancier

<ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN> Levertijd 0 t/m 999 Als het veld leeg is, wordt de default van 
de leverancier overgenomen, en als die 
niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt

<ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT> Kwaliteit 0 t/m 10 Als het veld leeg is, wordt de default van 
de leverancier overgenomen, en als die 
niet is ingevuld, wordt 0 gebruikt

<ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING> Directe levering NIETTOEGESTAAN, 
TOEGESTAANNIETVIADIRECTELEVERING, 
TOEGESTAANVIADIRECTELEVERING

<ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE> Bestelgrootte Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, moet groter zijn dan 0

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

<ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME> Minimumafname Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen, moet groter zijn dan 0

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

<ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN> Aparte inkoopprijs 
bijhouden

true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 
0

<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER> Inkoopprijs per INKOOPEENHEID, VOORRAADEENHEDEN 
(hoofdletters!)

Als het veld leeg is, wordt gekozen voor 
Voorraadeenheden

<ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE> Valuta 
inkoopeenheid

Max. 3 tekens, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt de valuta van de 
leverancier ingevuld

<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS> Inkoopprijs per 
INKOOPPRIJSPER

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld

<ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE> Kortingspercentage -100,00 t/m 100,00 Maximaal een van deze drie velden mag 
voorkomen. Als geen van deze drie 
voorkomen, dan wordt de default-korting 
van de leverancier overgenomen, en als 
die niet is ingevuld, wordt 0 ingevuld

<ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSBEDRAG> Kortingsbedrag Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen

<ART_INKOOPEENHEID_STAFFELTABEL> Staffeltabel Max. 10 tekens, moet bestaan als 
inkoopstaffeltabel bij deze leverancier

<ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR> Factor t.b.v. 
berekening 
kostprijs

1 t/m 999,999 Maximaal een van deze twee velden mag 
voorkomen. Als geen van beide 
voorkomen, dan wordt de default van de 
leverancier overgenomen, en als die niet is 
ingevuld, wordt een factor van 1 gebruikt

<ART_INKOOPEENHEID_TOESLAG> Toeslag t.b.v. 
berekening 
kostprijs

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 
3 decimalen

<ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN> Opmerkingen

• Zonder de optie Meerdere leveranciers kan per artikel maximaal één leverancier worden ingelezen en maximaal één inkoopeenheid. Met de optie Meerdere leveranciers 
kunnen per artikel meer leveranciers worden ingelezen en per artikel/leverancier meer inkoopeenheden.

ART_VRIJERUBRIEK

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ART_VRIJERUBRIEK> Gegevens vrije rubriek Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubrieken artikelen Komt eenmaal voor per artikel per vrije rubriek

Velden van de Vrije rubrieken artikelen 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_VRIJERUBRIEK_NAAM> Naam van de vrije rubriek Max. 40 tekens, moet bestaan in King 

<ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE> Inhoud van de vrije rubriek Afhankelijk van het type rubriek. Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de default (indien aanwezig) 

• De mogelijke invoer is afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer true, false of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij 
een tijdveld UU:MM. 

• Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus 
gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd! 

ART_VOLGARTIKEL

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ART_VOLGARTIKEL> Volgartikel per artikel Zie hierna, bij Velden van de Volgartikelen Komt eenmaal voor per artikel per volgartikel

Velden van de Volgartikelen 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_VOLGARTIKEL_ART_NUMMER> Artikelnummer volgartikel Max. 20 posities, artikel moet bestaan in King 

<ART_VOLGARTIKEL_AANTAL> Aantal volgartikel Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen, moet ongelijk zijn aan 0 

ART_MAGAZIJN

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<ART_MAGAZIJN> Magazijn per artikel Zie hierna, bij Velden van de Magazijngegevens Komt eenmaal voor per artikel per magazijn

Velden van de Magazijngegevens 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<ART_ MAGAZIJN_CODE> Magazijncode Max. 3 cijfers, moet bestaan in King Als het veld leeg is, wordt magazijn 001 gebruikt 

<ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT> Is default-magazijn voor dit artikel true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
<ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD> Minimumvoorraad voor dit magazijn Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen 

<ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD> Maximumvoorraad voor dit magazijn Max 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3 decimalen Mag niet kleiner zijn dan de minimumvoorraad 

<ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE> Default-locatie in dit magazijn Moet bestaan in King 

Voorbeeld van een XML-inleesbestand: 

<KING_ARTIKELEN> 

<ARTIKELEN> 

<ARTIKEL> 

<ART_NUMMER>MON004</ART_NUMMER> 

<ART_ZOEKCODE>LCD17</ART_ZOEKCODE> 

<ART_OMSCHRIJVING>Monitor 17-inch TFT</ART_OMSCHRIJVING> 

<ART_OPBRENGSTGROEP>20</ART_OPBRENGSTGROEP> 

<ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>0</ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN> 

<ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN> 

<ART_EENHEID>Stuk</ART_EENHEID> 

<ART_GEWICHTPER>1</ART_GEWICHTPER> 

<ART_GEWICHT>0</ART_GEWICHT> 

<ART_VOLUMEPER>1</ART_VOLUMEPER> 

<ART_VOLUME>0</ART_VOLUME> 

<ART_CBS_GOEDERENCODE>85283005</ART_CBS_GOEDERENCODE> 

<ART_BTWCODEINKOOP>11</ART_BTWCODEINKOOP> 

<ART_BTWCODEVERKOOP>1</ART_BTWCODEVERKOOP> 

<ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>VASTEGEG</ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN> 

<ART_BEREKENPRIJS>KOSTPRIJS</ART_BEREKENPRIJS> 

<ART_MARGEBASIS>KOSTPRIJS</ART_MARGEBASIS> 

<ART_MARGEPERCENTAGE>0</ART_MARGEPERCENTAGE> 

<ART_PRIJSPER>1</ART_PRIJSPER> 

<ART_KOSTPRIJS>701.22</ART_KOSTPRIJS> 

<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>789</ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> 

<ART_KORTINGSPERCENTAGE>5</ART_KORTINGSPERCENTAGE> 

<ART_ADVIESPRIJSINCLBTW>0</ART_ADVIESPRIJSINCLBTW> 

<ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>false</ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER> 

<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN> 

<ART_TAALOMSCHRIJVING> 

<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE> 

<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>17 inch (38,0) LCD TFT kleuren monitor -</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST> 

</ART_TAALOMSCHRIJVING> 

</ART_TAALOMSCHRIJVINGEN> 

<ART_EANCODES> 

<ART_EANCODE> 

<ART_EANCODE_NUMMER>4007817310748</ART_EANCODE_NUMMER> 

<ART_EANCODE_ISSTANDAARD>true</ART_EANCODE_ISSTANDAARD> 

</ART_EANCODE> 

</ART_EANCODES> 

<ART_INKOOPGEGEVENS> 

<ART_INKOOPGEGEVEN> 

<ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER>17001955</ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER> 

<ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD> 

<ART_INKOOPEENHEDEN> 

<ART_INKOOPEENHEID> 

<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>Stuk</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING> 

<ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD> 

<ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>1</ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID> 

<ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>false</ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN> 

<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>411141</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER> 

<ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>2</ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN> 

<ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>8</ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT> 

<ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>1</ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE> 

<ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>1</ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME> 

<ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>true</ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN> 

<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>VOORRAADEENHEDEN</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER> 

<ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>Eur</ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE> 

<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>680.67</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS> 

<ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>0</ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE> 

<ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>1</ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR> 

</ART_INKOOPEENHEID> 

</ART_INKOOPEENHEDEN> 

</ART_INKOOPGEGEVEN> 

</ART_INKOOPGEGEVENS> 

<ART_VOORRAADARTIKEL>true</ART_VOORRAADARTIKEL> 

<ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP> 

<ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP> 

<ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST>false</ART_GEBLOKKEERDVOORMAGAZIJNONTVANGST> 

<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN> 

<ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN> 

<ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN>true</ART_MEENEMENINBESTELADVIEZEN> 

<ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN>true</ART_MEENEMENINPRODUCTIEADVIEZEN> 

<ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER>true</ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER> 

<ART_WEBARTIKEL>false</ART_WEBARTIKEL> 

<ART_WEBBESTELGROOTTE>1</ART_WEBBESTELGROOTTE> 

<ART_WEBLEVERTIJD>0</ART_WEBLEVERTIJD> 

<ART_PARTIJ_REGISTREREN>false</ART_PARTIJ_REGISTREREN> 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM>false</ART_PARTIJ_AUTO_NUM> 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGNR>0</ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGNR> 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UITVULLEN>false</ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UITVULLEN> 

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_LENGTE>0</ART_PARTIJ_AUTO_NUM_LENGTE> 
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<ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER>false</ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_ORDERINVOER> 

<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS>false</ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS> 

<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT>LEEG</ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJS_DEFAULT> 

<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS>false</ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS> 

<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT>LEEG</ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOPPRIJS_DEFAULT> 

<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR>false</ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR> 

<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR_DEFAULT>LEEG</ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOPFACTUUR_DEFAULT> 

<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM>false</ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM> 

<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT>PRODUCTIEDATUM</ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDERDOM_DEFAULT> 

<ART_SERIENR_REGISTREREN>false</ART_SERIENR_REGISTREREN> 

<ART_SERIENR_AUTO_NUM>false</ART_SERIENR_AUTO_NUM> 

<ART_SERIENR_AUTO_NUM_VOLGNR>0</ART_SERIENR_AUTO_NUM_VOLGNR> 

<ART_SERIENR_AUTO_NUM_UITVULLEN>false</ART_SERIENR_AUTO_NUM_UITVULLEN> 

<ART_SERIENR_AUTO_NUM_LENGTE>0</ART_SERIENR_AUTO_NUM_LENGTE> 

<ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT>BIJ_ONTVANGST</ART_SERIENR_REGISTRATIEMOMENT> 

<ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP>TOEGESTAANMETMELDING</ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ_VERKOOP> 

<ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP>false</ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBIJVERKOOP> 

<ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELLIJST>false</ART_SERIENR_VERPLICHT_VOOR_VRIJGEVEN_VERZAMELLIJST> 

<ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM>false</ART_SERIENR_GARANTIECODE_AUTOM> 

<ART_VRIJERUBRIEKEN> 

<ART_VRIJERUBRIEK> 

<ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>Actie artikel</ART_VRIJERUBRIEK_NAAM> 

<ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>false</ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE> 

</ART_VRIJERUBRIEK> 

<ART_VRIJERUBRIEK> 

<ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>Hoofdgroep</ART_VRIJERUBRIEK_NAAM> 

<ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Hardware</ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE> 

</ART_VRIJERUBRIEK> 

<ART_VRIJERUBRIEK> 

<ART_VRIJERUBRIEK_NAAM>Subgroep</ART_VRIJERUBRIEK_NAAM> 

<ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Randapparatuur</ART_VRIJERUBRIEK_WAARDE> 

</ART_VRIJERUBRIEK> 

</ART_VRIJERUBRIEKEN> 

<ART_MAGAZIJNEN> 

<ART_MAGAZIJN> 

<ART_MAGAZIJN_CODE>1</ART_MAGAZIJN_CODE> 

<ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT>false</ART_MAGAZIJN_IS_DEFAULT> 

<ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD>5</ART_MAGAZIJN_MIN_VOORRAAD> 

<ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD>6</ART_MAGAZIJN_MAX_VOORRAAD> 

<ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE>P001S002</ART_MAGAZIJN_DEFAULTLOCATIE> 

</ART_MAGAZIJN> 

</ART_MAGAZIJNEN> 

</ARTIKEL> 

</ARTIKELEN> 

</KING_ARTIKELEN> 

Overige aandachtspunten: 

• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen- en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als 
<ART_PRIJSPER>32</ART_PrijsPer> wordt niet geaccepteerd! 

• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen; 
• Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden direct doorgevoerd in King afhankelijk van de instelling van het veld PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN. Als dat veld 

true is of 1, en het bestand bevat prijswijzigingen, dan zullen ALLE prijswijzigingen in King worden doorgevoerd (dus ook de prijswijzigingen die via King zijn ingevoerd, maar 
niet in het importbestand zitten). Voorwaarden: de Dagboekcode t.b.v. prijswijzigingen moet zijn ingevuld; de paragrafen voor de voorraad en/of herwaardering moeten zijn 
ingevuld, er mogen geen prijswijzigingen zijn vóór een historische prijswijziging als in de Vaste gegevens bij Controleren kostprijs voorraadmutaties is gekozen voor 
Waarschuwing of Blokkeren. De herwaarderingsboekingen worden automatisch gemaakt (vanaf versie Logistiek). Is dat veld false of 0, dan worden de wijzigingen van 
kostprijzen en verkoopprijzen niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma Wijzigen prijzen; pas nadat u die 
prijswijzigingen hebt verwerkt, staan ze in het artikelenbestand;

• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt; 
• Wordt een bestaand artikel ingelezen met volgartikelen, dan worden eerst alle volgartikelen verwijderd en daarna weer toegevoegd; 
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het 

euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op 
te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King; 

• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen; 
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als: 

< &lt; 
> &gt; 
& &amp; 
‘ &apos; 
" &quot; 

Naar Inlezen XML-bestand
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Eisen aan het XML-bestand met tarieven 

Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe tarieven worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet 
aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! 
Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben. Een XSD-schema is beschikbaar op 
www.king.eu, onder Support, Documentatie. 

KING_TARIEVEN

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<KING_TARIEVEN> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met tarieven Eenmaal <TARIEVEN > Verplicht 

TARIEVEN

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<TARIEVEN> Geeft begin en eind aan van de tarieven in het King-inleesbestand Een of meer keren <TARIEF > Verplicht 

TARIEF

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<TARIEF> Geeft per tarief het begin en het eind aan van de in te lezen gegevens Zie hierna, bij Velden van het Tarief Verplicht 

Velden van het Tarief 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<TAR_NUMMER> Tariefcode Max. 20 posities Verplicht 

<TAR_ZOEKCODE> Zoekcode Max. 8 posities 

<TAR_OMSCHRIJVING> Omschrijving 
(intern) 

Max. 40 posities 

<TAR_OPBRENGSTGROEP> Groep Max. 4 cijfers, moet voorkomen 
als opbrengstgroep in King 

Als het veld ontbreekt, wordt de 
opbrengstgroep overgenomen uit de 
Vaste gegevens tarieven

<TAR_BTWCODEVERKOOP> BTW-code Max. 3 cijfers, moet voorkomen 
als BTW-code in King 

Als het veld ontbreekt, wordt de 
BTW-code overgenomen uit de 
Vaste gegevens tarieven. 

<TAR_KORTINGSPERCENTAGE> Kortingspercentage Bedrag tussen –100 en 100, max. 
2 decimalen 

Als het veld ontbreekt, wordt de 
korting overgenomen uit de Vaste 
gegevens tarieven. 

<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN> Aantal decimalen 
prijzen 

0, 1, 2 of 3 Als het veld ontbreekt, wordt het 
aantal decimalen overgenomen uit 
de Vaste gegevens tarieven. 

<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN> Aantal decimalen 
aantallen 

0, 1, 2 of 3 Als het veld ontbreekt, wordt het 
aantal decimalen overgenomen uit 
de Vaste gegevens tarieven. 

<TAR_KOSTPRIJS> Kostprijs exclusief 
BTW 

Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken en max. 3 
decimalen 

Wordt afgerond op het gekozen 
AANTAL DECIMALENPRIJZEN. 
Als het veld ontbreekt en in de 
Vaste gegevens tarieven gekozen is 
voor het automatisch berekenen van 
de kostprijs én de verkoopprijs 
bekend is, dan wordt de kostprijs 
berekend. 

<TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> óf 
<TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW> 

Verkoopprijs 
exclusief BTW óf 
inclusief BTW 

Max. 9 cijfers voor het 
decimaalteken en max. 3 
decimalen 

Wordt afgerond op het gekozen 
AANTAL DECIMALENPRIJZEN. 
Als het veld ontbreekt en in de 
Vaste gegevens tarieven gekozen is 
voor het automatisch berekenen van 
de verkoopprijs én de kostprijs 
bekend is, dan wordt de 
verkoopprijs berekend. 

<TAR_AANTALLENBIJHOUDEN> Aantallen true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP> Geblokkeerd voor 
verkooporders 

true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

<TAR_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER> Kostprijs wijzigen 
bij orderinvoer

true of false (hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 0

Als het veld ontbreekt, wordt 
deze waarde overgenomen uit 
de Vaste gegevens tarieven. 

<TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER> Tekst wijzigen bij 
orderinvoer 

true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Als het veld ontbreekt, wordt deze 
waarde overgenomen uit de Vaste 
gegevens tarieven. 

<TAR_WEBTARIEF> Web-tarief true of false (hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 0

Alleen ingelezen met de optie 
Koppeling met Webwinkel

<TAR_WEBTONENVANAF> In webwinkel 
vanaf

JJJJ-MM-DD Alleen ingelezen als 
TAR_WEBTARIEF = true

<TAR_WEBTONENTM> In webwinkel t/m JJJJ-MM-DD Alleen ingelezen als 
TAR_WEBTARIEF = true

<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN> Tekst op factuur 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
Een of meer keren 
<TAR_TAALOMSCHRIJVING>

Als het veld ontbreekt, wordt de 
interne omschrijving overgenomen 
als Tekst op factuur voor de default-
taal van de administratie. 

<TAR_IS_PROJECT_TARIEF> Tarief is 
projecttarief 

true of false (hoofd- en/of kleine 
letters); 1 of 0 

Als het veld ontbreekt, is de waarde 
false. Mag niet op false worden 
gezet als het tarief voorkomt in een 
voorcalculatieregel of 
projectmutatie. 

<TAR_PROJECT_GEGEVENS> Projectgegevens Zie hierna, bij Velden van de 
projectgegevens

Alleen ingelezen als 
TAR_IS_PROJECT_TARIEF = 
true 

TAR_TAALOMSCHRIJVING

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<TAR_TAALOMSCHRIJVING> Tekst op factuur in een bepaalde taalcode Zie hierna, bij Velden van de Tekst op factuur 

Velden van de Tekst op factuur 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE> Taalcode Tekst op factuur Max. 3 posities, moet voorkomen als taalcode in King 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST> Tekst op factuur per taalcode 

Velden van de Projectgegevens 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke 
invoer

Belangrijk

<TAR_PROJECT_TARIEFSOORT> Tarief is ACT (activiteit) of 
MACH (overige 
kosten) 

Als het veld ontbreekt, is de 
waarde ACT 

<TAR_PROJECT_EENHEID> Eenheid Max. 20 posities Alleen ingelezen als 
TARIEFSOORT = MACH; bij een 
Activiteit is de eenheid altijd 
"Uren" 

<TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID> Uren factureren in andere 
eenheid 

true of false 
(hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 
0 

Alleen ingelezen als TARIEF 
SOORT = ACT. Mag niet worden 
gewijzigd als het tarief voorkomt 
in een voorcalculatieregel of 
projectmutatie. 

<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID> Afwijkende factuureenheid Max. 20 posities Alleen ingelezen als 
HEEFT_FACTUUREENHEID = 
true. Niet te wijzigen als het tarief 
voorkomt in een 
voorcalculatieregel of project 
mutatie. 

<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR> Omrekenfactor afwijkende 
factuureenheid 

Bedrag tussen 0,01 
en 99,99. 

Alleen ingelezen als 
HEEFT_FACTUUREENHEID = 
true, als het veld ontbreekt, wordt 
1 als factor gebruikt. Niet te 
wijzigen als het tarief voorkomt in 
een voorcalculatieregel of 
projectmutatie. 

<TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV> Verkoopprijs o.b.v. VERKEXCLBTW 
of 
DOORBELPERC

Als het veld ontbreekt, wordt 
gekozen voor VERKEXCLBTW

<TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> Verkoopprijs excl. BTW per 
factuureenheid

Max. 10 cijfers 
voor het 
decimaalteken en 
max. 3 decimalen 

Aantal ingelezen decimalen is 
afhankelijk van de gekozen 
AANTALDECIMALENPRIJZEN. 
Als het veld ontbreekt, wordt de 
verkoopprijs excl. BTW van het 
tarief overgenomen 

<TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE> Doorbelastingspercentage Minimaal 0, 
maximaal 10.000

Als het veld ontbreekt, wordt 
gekozen voor een percentage 
van 100

<TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING> Standaardwaarde voor 
gebruikstoestemming 

true of false 
(hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 
0 

Als het veld ontbreekt, is de 
waarde true 

<TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER> Geblokkeerd voor invoer true of false 
(hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 
0 

Als het veld ontbreekt, is de 
waarde false 

Voorbeeld van een XML-inleesbestand: 
<KING_TARIEVEN> 

<TARIEVEN> 

<TARIEF> 
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<TAR_NUMMER>Schoonmaak</TAR_NUMMER> 

<TAR_ZOEKCODE>SCHOON</TAR_ZOEKCODE> 

<TAR_OMSCHRIJVING>Schoonmaakwerkzaamheden</TAR_OMSCHRIJVING> 

<TAR_OPBRENGSTGROEP>50</TAR_OPBRENGSTGROEP> 

<TAR_BTWCODEVERKOOP>1</TAR_BTWCODEVERKOOP> 

<TAR_KORTINGSPERCENTAGE>5</TAR_KORTINGSPERCENTAGE> 

<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN> 

<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>1</TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN> 

<TAR_KOSTPRIJS>10</TAR_KOSTPRIJS> 

<TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>80</TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW> 

<TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>true</TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN> 

<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP> 

<TAR_WEBTARIEF>true</TAR_WEBTARIEF> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Het pand schoonmaken</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST> 

</TAR_TAALOMSCHRIJVING> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Cleaning the building</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST> 

</TAR_TAALOMSCHRIJVING> 

</TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN> 

<TAR_IS_PROJECT_TARIEF>true</TAR_IS_PROJECT_TARIEF> 

<TAR_PROJECT_GEGEVENS> 

<TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>ACT</TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>

<TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>true</TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>

<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>Dag</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>

<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>8</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>

<TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>VERKEXCLBTW</TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>

<TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>62.5</TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>

<TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>100</TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>

<TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>1</TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>

<TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>false</TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>

</TAR_PROJECT_GEGEVENS> 

</TARIEF> 
<TARIEF> 

<TAR_NUMMER>9021</TAR_NUMMER> 

<TAR_ZOEKCODE>Kmverg</TAR_ZOEKCODE> 

<TAR_OMSCHRIJVING>Kilometervergoeding per km</TAR_OMSCHRIJVING> 

<TAR_OPBRENGSTGROEP>90</TAR_OPBRENGSTGROEP> 

<TAR_BTWCODEVERKOOP>1</TAR_BTWCODEVERKOOP> 

<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN> 

<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>1</TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN> 

<TAR_KOSTPRIJS>0</TAR_KOSTPRIJS> 

<TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>0.5</TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> 

<TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>true</TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN> 

<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP> 

<TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>true</TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER> 

<TAR_WEBTARIEF>true</TAR_WEBTARIEF> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE> 

<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Kilometervergoeding per km</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST> 

</TAR_TAALOMSCHRIJVING> 

</TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN> 

<TAR_IS_PROJECT_TARIEF>false</TAR_IS_PROJECT_TARIEF> 

</TARIEF> 

</TARIEVEN> 

</KING_TARIEVEN> 

Overige aandachtspunten: 

• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters 
voorkomen, dus een notatie als <TAR_ZOEKCODE>Kmverg</Tar_Zoekcode> wordt niet geaccepteerd! 

• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen; 
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt; 
• De Projectgegevens worden alleen ingelezen met de optie Projecten; 
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• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het bestand 
speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er 
speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in 
King; 

• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen; 
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als: 

< &lt; 
> &gt; 
& &amp; 
‘ &apos; 
" &quot; 

Naar Inlezen XML-bestand
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Eisen aan het XML-bestand met projectmutaties 

Met deze optie kunt u een XML-bestand met projectmutaties of weekstaten importeren in King. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde 
eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de 
volgende punten: 

Elk projectmutatiebestand en elke weekstaat bestaat uit kopgegevens en één of meer mutatieregels. Elke mutatieregel kan weer één of meer 
serienummers bevatten. Het inleesbestand met de projectmutaties/weekstaten zal dus de volgende opbouw hebben (zie ook het voorbeeldbestand
aan het einde van dit document): 

• mutatiebestand/weekstaat 1 
◦ kop 
◦ regels 

◾ mutatie 1 
◾ serienummer A 
◾ serienummer B 

◾ mutatie 2 
◾ mutatie 3 

• mutatiebestand/weekstaat 2 
◦ kop 
◦ regels 

◾ mutatie 1 
• Enz. 

Een XSD-schema is beschikbaar op www.king.eu, onder Support, Documentatie. 

KING_PROJECTMUTATIES

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<KING_PROJECTMUTATIES> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met 
projectmutaties/weekstaten

Eenmaal 
<PROJECTMUTATIES >

Verplicht 

PROJECTMUTATIES

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<PROJECTMUTATIES> Geeft begin en eind aan van de projectmutaties in het King-
inleesbestand 

Een of meer keren 
<PROJECTMUTATIE >

Verplicht 

PROJECTMUTATIE

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<PROJECTMUTATIE> Gegevens projectmutatie/weekstaat Eenmaal <PROJECTMUTATIEKOP>
Eenmaal <PROJECTMUTATIEREGELS>

Verplicht 

PROJECTMUTATIEKOP

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<PROJECTMUTATIEKOP> Kopgegevens projectmutatie/weekstaat Zie hierna, bij Velden van de projectmutatiekop Verplicht 

Velden van de Projectmutatiekop/Weekstaatkop 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke 
invoer

Belangrijk

<PMK_VOLGNUMMER> volgnummer 
mutatiebestand / 
weekstaat 

Max. 10 cijfers, 
mag nog niet 
voorkomen in 
King 

Als het veld ontbreekt, wordt het volgnummer gegenereerd 
volgens de instelling in de Vaste gegevens

<PMK_OMSCHRIJVING> omschrijving 
mutatiebestand / 
weekstaat 

Max. 40 posities Als het veld ontbreekt, wordt als omschrijving "XML-
import <bestandsnaam>" gebruikt 

<PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER> zoekcode van de 
projectmedewerker 
van deze weekstaat 

10 posities, moet 
voorkomen in 
King en mag niet 
geblokkeerd zijn 

Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_JAAR of 
PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de 
combinatie van medewerker, jaar en week mag nog geen 
weekstaat in King voorkomen

<PMK_WEEKSTAAT_JAAR> jaar weekstaat Max. 4 cijfers, 
boekjaar hoeft 
niet te bestaan 
in King

Invoer verplicht als 
PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of 
PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor de 
combinatie van medewerker, jaar en week mag nog 
geen weekstaat in King voorkomen

<PMK_WEEKSTAAT_WEEK> weeknummer 
weekstaat

Minimaal 1, 
maximaal 53

Invoer verplicht als 
PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of 
PMK_WEEKSTAAT_JAAR is ingevuld. Voor de 
combinatie van medewerker, jaar en week mag nog 
geen weekstaat in King voorkomen

PROJECTMUTATIEREGELS

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<PROJECTMUTATIEREGELS> Regel projectmutatie / weekstaat Een of meer keren <PROJECTMUTATIEREGEL> Verplicht 
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

PROJECTMUTATIEREGEL

Veldnaam Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk

<PROJECTMUTATIEREGEL> Projectmutatieregel / Weekstaatregel Zie hierna, bij Velden van de Projectmutatieregels Verplicht 

Velden van de Projectmutatieregels/Weekstaatregels 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<PMR_SOORT> Mutatiesoort 
(activiteit, artikel 
of overige kosten) 

ACT, TAR, MACH of ART 
(hoofdletters). Zowel TAR als 
MACH zijn bestemd voor een 
projecttarief van de soort 
Overige kosten 

Verplicht

<PMR_ARTIKELNUMMER> tariefcode of 
artikelnummer 

20 posities, moet voorkomen 
in King, tariefcode mag niet 
geblokkeerd zijn 

Verplicht 

<PMR_TEKST> regelomschrijving Als het veld niet voorkomt, wordt de Tekst 
op factuur van het artikel of projecttarief 
overgenomen 

<PMR_PROJECTCODE> projectcode 10 posities, moet voorkomen 
in King en de status In 
voorbereiding of Onderhanden 
hebben 

Verplicht

<PMR_PROJECTONDERDEEL> code 
projectonderdeel 

40 posities, moet voorkomen 
in het project 

Verplicht

<PMR_WEEKSTAATREGELNUMMER> regelnummer 
weekstaat

Max. 10 cijfers. Met behulp 
van het regelnummer 
kunnen mutaties bij elkaar 
worden geplaatst

Alleen toegestaan bij een weekstaat. Mag 
niet ingevuld zijn bij een artikelmutatie, als 
de mutatie betrekking heeft op een andere 
projectmedewerker dan in 
PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER is 
ingevuld, of als de mutatiedatum van deze 
regel buiten de 
PMK_WEEKSTAAT_WEEK valt. Per 
weekstaat mag een regelnummer vaker 
voorkomen, maar daarbij gelden de 
volgende regels:

• als PMR_SOORT = ACT, dan 
moeten de regels met hetzelfde 
regelnummer ook hetzelfde 
project, projectonderdeel en 
activiteit hebben;

• als PMR_SOORT = TAR of 
MACH, dan moet de andere 
regel die hetzelfde nummer 
heeft een activiteit betreffen op 
dezelfde datum en met 
hetzelfde project en 
projectonderdeel

Is het regelnummer niet ingevuld, dan wordt 
het nummer door King bepaald bij het 
inlezen. Mutaties die niet in de weekstaat 
kunnen worden ondergebracht, worden wel 
ingelezen maar komen terecht in het 
bijbehorende projectmutatiebestand.

<PMR_MEDEWERKER> zoekcode van de 
projectmedewerker 

10 posities, moet voorkomen 
in King en mag niet 
geblokkeerd zijn 

Verplicht als PMR_SOORT = ACT 

<PMR_CATEGORIEEN> categorieën 

<PMR_MUTATIEDATUM> JJJJ-MM-DD Als het veld leeg is, wordt de 
verwerkingsdatum gebruikt 

<PMR_AANTALBESTEED> aantal besteed Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken; aantal 
decimalen afhankelijk van 
artikel/tarief 

Verplicht veld. Bij een tarief met een 
doorbelastingspercentage wordt altijd een 
aantal van 1 gehanteerd 

<PMR_AANTALBESTEED_MINUTEN> aantal bestede 
minuten

Minimaal 0, maximaal 5999, 
geen decimalen

Waarde wordt opgeteld bij 
PMR_AANTALBESTEED. Alleen 
ingelezen als PMR_SOORT = ACT. 
Alleen toegestaan als het aantal 
decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. 
Als dit veld is ingevuld en de begintijd 
niet, dan is de invoer van de regel in 
tijdsnotatie

<PMR_AANTALBESTEED_BEGINTIJD> begintijd activiteit uu:mm
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Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk
Alleen ingelezen als PMR_SOORT = 
ACT. Minuten zijn alleen toegestaan als 
het aantal decimalen van het 
projecttarief 2 of 3 is. Is dit veld ingevuld, 
dan is de invoer van de regel in 
Begintijd/Eindtijd

<PMR_AANTALDECLARABEL> aantal declarabel 
(in de 
factuureenheid) 

Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken; aantal 
decimalen afhankelijk van 
artikel/tarief 

Alleen ingelezen bij projectonderdelen van 
de soort Regie. Als het veld leeg is, wordt 
het aantal declarabel berekend op basis van 
het aantal besteed, rekening houdend met de 
factuureenheid van de activiteit. Bij een 
tarief met een doorbelastingspercentage 
wordt altijd een aantal van 1 gehanteerd. Bij 
projectonderdelen van de soort Termijn is 
het Aantal declarabel gelijk aan het Aantal 
besteed 

<PMR_AANTALDECLARABEL_MINUTEN> aantal 
declarabele 
minuten

Minimaal 0, maximaal 5999, 
geen decimalen

Waarde wordt opgeteld bij 
PMR_AANTALDECLARABEL. Alleen 
ingelezen als PMR_SOORT = ACT en 
bij projectonderdelen van de soort 
Regie. Alleen toegestaan als het aantal 
decimalen van het projecttarief 2 of 3 is. 
Als dit veld is ingevuld en de begintijd 
niet, dan is de invoer in tijdnotatie

<PMR_DIRECTEINKOOP> directe inkoop 
ja/nee 

true of false (hoofd- en/of 
kleine letters); 1 of 0 

Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART, 
TAR of MACH 

<PMR_PARTIJNUMMER> partij Max. 20 posities, moet 
voorkomen bij het artikel 

Verplicht bij partij registrerend artikel. 
Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART 
en PMR_DIRECTEINKOOP = false 

<PMR_MAGAZIJN> magazijncode Max. 3 cijfers, moet 
voorkomen in King 

Verplicht. Alleen ingelezen als 
PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTE 
INKOOP = false. Als het veld leeg is, wordt 
het default-magazijn van de gebruiker 
overgenomen, en als dat er niet is, magazijn 
001 

<PMR_LOCATIE> locatiecode Max. 20 posities, moet 
voorkomen in het opgegeven 
magazijn 

Als het veld ontbreekt, wordt de default-
locatie van het artikel in het magazijn 
overgenomen. Alleen ingelezen als 
PMR_SOORT = ART en PMR_DIRECTE 
INKOOP = false 

<PMR_SERIENUMMERS> Serienummers Eenmaal 
<PMR_SERIENUMMERS>

Alleen ingelezen als PMR_SOORT = ART 
en PMR_DIRECTE INKOOP = false 

<PMR_LEVERANCIERNUMMER> nummer 
leverancier 

Max. 10 cijfers, moet als 
crediteur voorkomen in King 

Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE 
INKOOP = true, is in dat geval ook verplicht 

<PMR_KOSTPRIJS> kostprijs per 
eenheid 

Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken; aantal 
decimalen afhankelijk van 
artikel/tarief 

Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE 
INKOOP = true of als het gaat om een tarief 
met een doorbelastingspercentage. Als het 
veld leeg is, wordt de kostprijs van het 
artikel of tarief overgenomen 

<PMR_VERKOOPPRIJS> verkoopprijs per 
factuureenheid 

Max. 10 cijfers voor het 
decimaalteken; aantal 
decimalen afhankelijk van 
artikel/tarief 

Als het veld leeg is, dan wordt de 
verkoopprijs berekend. Niet ingelezen bij 
een tarief met een doorbelastingspercentage. 

<PMR_OPMERKING> opmerkingveld onbeperkt

Ingelezen projectmutaties hebben de status Concept. 

PMR_SERIENUMMERS

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<PMR_SERIENUMMERS> Serienummers Een of meer keren <PMR_SERIENUMMER> 

PMR_SERIENUMMER

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<PMR_SERIENUMMER> Serienummer Zie hierna, bij Velden van het Serienummer 

Velden van het Serienummer 

Veldnaam Omschrijving Mogelijke invoer Belangrijk

<PMR_SERIENUMMER_NUMMER> Serienummer Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel en bij de partij (als een 
partij is opgegeven) 

Voorbeeld van een XML-inleesbestand 
<KING_PROJECTMUTATIES> 

<PROJECTMUTATIES> 
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<PROJECTMUTATIE> 

<PROJECTMUTATIEKOP> 

<PMK_OMSCHRIJVING>Jansen week 6</PMK_OMSCHRIJVING> 

</PROJECTMUTATIEKOP> 

<PROJECTMUTATIEREGELS> 

<PROJECTMUTATIEREGEL> 

<PMR_SOORT>ART</PMR_SOORT> 

<PMR_ARTIKELNUMMER>MON007</PMR_ARTIKELNUMMER> 

<PMR_TEKST>LCD 17inch </PMR_TEKST> 

<PMR_PROJECTCODE>Autom0903</PMR_PROJECTCODE> 

<PMR_PROJECTONDERDEEL>balie</PMR_PROJECTONDERDEEL> 

<PMR_MEDEWERKER>Jansen</PMR_MEDEWERKER> 

<PMR_CATEGORIEEN>monitoren</PMR_CATEGORIEEN> 

<PMR_MUTATIEDATUM>2012-02-09</PMR_MUTATIEDATUM> 

<PMR_AANTALBESTEED>2</PMR_AANTALBESTEED> 

<PMR_AANTALDECLARABEL>2</PMR_AANTALDECLARABEL> 

<PMR_DIRECTEINKOOP>false</PMR_DIRECTEINKOOP> 

<PMR_PARTIJNUMMER>090124</PMR_PARTIJNUMMER> 

<PMR_MAGAZIJN>001</PMR_MAGAZIJN> 

<PMR_LOCATIE>P001S001</PMR_LOCATIE> 

<PMR_SERIENUMMERS> 

<PMR_SERIENUMMER> 

<PMR_SERIENUMMER_NUMMER>X654378906</PMR_SERIENUMMER_NUMMER> 

</PMR_SERIENUMMER> 

<PMR_SERIENUMMER> 

<PMR_SERIENUMMER_NUMMER>M543527890</PMR_SERIENUMMER_NUMMER> 

</PMR_SERIENUMMER> 

</PMR_SERIENUMMERS> 

</PROJECTMUTATIEREGEL> 

</PROJECTMUTATIEREGELS> 

</PROJECTMUTATIE> 

</PROJECTMUTATIES> 

</KING_PROJECTMUTATIES> 

Overige aandachtspunten: 

• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke hoofdletters/kleine 
letters voorkomen, dus een notatie als <PMR_PROJECTCODE>pro2318</PMR_Projectcode> wordt niet geaccepteerd! 

• Het bestand wordt ingelezen als weekstaat als de velden PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER, PMK_WEEKSTAAT_JAAR en 
PMK_WEEKSTAAT_WEEK zijn ingevuld. Afhankelijk hiervan is de Herkomst van het ingelezen bestand Import projectmutaties of 
Import weekstaat;

• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen; 
• Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Partijenregistratie én als het betreffende artikel een 

partijen-artikel is; 
• Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Serienummerregistratie én als het betreffende artikel 

een serienummer-artikel is; 
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt; 
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in het 

bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden 
ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: 
encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. 
Windows 1252) zijn niet in te lezen in King; 

• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen; 
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als: 

< &lt; 
> &gt; 
& &amp; 
‘ &apos; 
" &quot; 
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