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Voor de prijs van een enkele advertentie in een magazine bent u ook een heel jaar lang 

met een webshop of webwinkel aanwezig op internet!

Met de webwinkel is het mogelijk om artikelen vanuit de King-voorraadadministratie te 
tonen via de website (eventueel met foto). Ook kan worden aangegeven of een artikel op 
voorraad is en kan er een bestelling worden geplaatst. Per artikel kan worden ingesteld of 
het in het assortiment van uw webwinkel moet worden opgenomen of niet.

De koppeling tussen King en webshop wordt verzorgd door een apart programma. Er is 
dus geen online verbinding tussen King en webwinkel. Dat programma zorgt ervoor dat de 
artikelgegevens uit King worden geëxporteerd naar de webwinkel, en dat de bestellingen 
op de webwinkel worden geëxporteerd naar King.

De bestellingen van uw bestaande klanten worden hierbij automatisch in King ingelezen 
als nog niet goedgekeurde, openstaande orders. Nieuwe klanten moet u eerst accepteren, 
daarna worden hun orders pas in King ingelezen. Wijst u een nieuwe klant af, dan worden 
zijn/haar orders uiteraard niet in King opgenomen. NAW-wijzigingen kunnen worden 
beoordeeld voordat ze worden ingelezen in King. Het is ook mogelijk om de beoordeling 
over te slaan, zodat de prospects automatisch worden ingelezen en orders automatisch 
worden goedgekeurd.

MOGELIJKHEDEN

• Koppeling met uw King pakket (vanaf versie Artikelen).
• Update van de webwinkel via het King synchronisatieprogramma.
• Keuze uit een open of besloten winkel of een combinatie daar-

van.
• Een complete winkel met verschillende onderdelen.
• Presentatie van uitgebreide artikelinformatie met afbeeldingen.
• Uit te breiden met een complete website of te integreren met 

een eigen website.
• Eenvoudig beheer en onderhoud van de winkel.
• Een basis internetkoppeling volstaat.
• Prijsafspraken worden vanuit King automatisch meegenomen 

naar de winkel
• beveiligde verbinding (SSL)*

Op www.king.eu vindt u voorbeelden van King-webwinkels. Een 
keuze:

* This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
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King kan met verschillende webwinkels worden 
gekoppeld. Ze verschillen onderling door functiona-
liteit en prijsstelling maar beschikken alle over een 
Content Management Systeem (CMS), waarmee u 
zelf uw webshop kunt onderhouden. In alfabetische 
volgorde:

• Bizzview van IB-Vision. Gunstig geprijsd, meer 
mogelijkheden dan MijnWinkel (bijv. prijsaf-
spraken), automatische koppeling met King. Zie 
voor meer informatie Koppeling met Bizzview-
webwinkel (pdf); 

• Magento-koppeling van Ekomurz. U kunt ge-
gevens automatisch uitwisselen tussen Magento 
en King, waarbij King het kloppende hart van uw 
administratie is;

• Magento en Zen Cart ondersteund door Vicus 
eBusiness Solutions. Innovatieve webgeba-
seerde oplossingen voor grotere ondernemin-
gen; e-commerce, CRM en integratie. Speciale 
brancheoplossingen voor kleding, automotive, 
boekhandels, drogisterij, wijnhandel, software 
en muziek;

• MijnWinkel van MijnWinkel BV. Gunstig ge-
prijsd, automatische koppeling met King. De op-
tie Koppeling met MijnWinkel is hiervoor vereist;

• One Stop Webshop: uitgebreide automatische 
King-koppeling met webshops voor MKB-on-
dernemingen die geen genoegen nemen met 
een standaardwebshop. Optimale oplossingen 
voor groothandel en retail. Voorloper op het 
gebied van M-commerce; 

• osCommerce van MijnShopConnector.nl. 
Open Source Software, dus aan het gebruik van 
de winkel zelf zijn geen kosten verbonden. De 
optie Koppeling met osCommerce is hiervoor 
vereist;

• RightClick van WebArchitects. Uitgebreide 
mogelijkheden (ook voor grote bedrijven), 
geavanceerd CMS, automatische koppeling 
met King. De optie Koppeling met RightClick is 
hiervoor vereist;

• SIENN Business Integrator van SIENN. Gunstig 
geprijsd, automatische koppeling met King.

Wat hebt u nodig?

• Een computer met internetverbinding (modem, 
kabel, ADSL, etc.) en een recente versie van 
Microsoft Internet Explorer.

• King versie Artikelen of Logistiek met de optie 
'Koppeling Webwinkel'. 
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MEER INFORMATIE?

Meer informatie over deze optie kan worden aangevraagd bij de 
afdeling Verkoop van Quadrant, tel. (010) 264 63 20

MET EEN BIZZVIEW-WEBWINKEL

Optie ‘Koppeling met Webwinkel’ € 495,00 eenmalig
Service-Abonnement optie ‘Koppeling met Webwinkel’ € 129,00 per jaar
Hosting, inclusief onderhoudsprogramma, opslag van de data, helpdesk en updates vanaf € 1.200,00 per jaar

De King-dealer verzorgt graag de implementatie van de King-webwinkel voor u (tegen uurtarief) minimaal 4u. eenmalig
MET EEN EKOMURZ-WEBWINKEL

Optie 'Koppeling met Webwinkel'  € 495,00 eenmalig
Service-Abonnement optie 'Koppeling met Webwinkel' € 129,00 per jaar
Magento-koppeling vanaf € 900,00 eenmalig
Onderhoud webshop-koppeling Afh. van type per jaar
MET EEN MAGENTO-WEBWINKEL IN COMBINATIE MET KING FINANCIEEL/FACTUREREN

Opties afhankelijk van uw King-pakket en wensen vanaf € 195,00 eenmalig
Service-Abonnement vanaf € 49,00 per jaar
Webshop inclusief inrichting en een dagdeel implementatie vanaf € 2.500,00 eenmalig

Hosting webshop, onderhoud webshopkoppeling en communicatiekosten € 949,00 per jaar
MET EEN MAGENTO-WEBWINKEL IN COMBINATIE MET KING ARTIKELEN/LOGISTIEK

Optie 'Koppeling met Webwinkel' € 495,00 eenmalig
Service-Abonnement optie 'Koppeling met Webwinkel' € 129,00 per jaar
Webshop inclusief inrichting en een dagdeel implementatie vanaf € 2.700,00 eenmalig
Hosting webshop, onderhoud webshopkoppeling en communicatiekosten € 1.029,00 per jaar

MET EEN MIJNWINKEL-WEBWINKEL

Optie ‘Koppeling met MijnWinkel’ € 595,00 eenmalig

Service-Abonnement optie ‘Koppeling met MijnWinkel’ € 149,00 per jaar
Professional abonnement, incl. helpdesk vanaf € 510,00 per jaar
De King-dealer verzorgt graag de implementatie van de King-webwinkel voor u (tegen uurtarief) minimaal 4u. eenmalig
MET EEN ONESTOPWEBSHOP

Optie 'Koppeling met Webwinkel' € 495,00 eenmalig
Service-Abonnement optie 'Koppeling met Webwinkel' € 129,00 per jaar
Complete webwinkel, inclusief onderhoudsprogramma, opslag van de data, helpdesk en updates vanaf € 960,00 per jaar
Eenmalige setup van uw webshop vanaf € 1.200,00 eenmalig
MET EEN OSCOMMERCE-WEBWINKEL

Optie ‘Koppeling met osCommerce’ € 595,00 eenmalig
Service-Abonnement optie ‘Koppeling met osCommerce’ € 149,00 per jaar
Maken en onderhouden van de koppeling door MijnShopConnector € 35,00 per mnd
De King-dealer verzorgt graag het instellen van de export-layouts voor u (tegen uurtarief) maximaal 2u. eenmalig
MET EEN RIGHTCLICK-WEBWINKEL

Optie ‘Koppeling met RightClick’ € 595,00 eenmalig
Service-Abonnement optie ‘Koppeling met RightClick’ € 149,00 per jaar
RightClick 4.0 Licentie, incl. updates en support vanaf € 2.028,00 per jaar
Configuratie RightClick/webwinkel vanaf € 965,00 eenmalig
MET EEN SIENN-WEBWINKEL

Optie 'Koppeling met Webwinkel' € 495,00 eenmalig
Service-Abonnement optie 'Koppeling met Webwinkel' € 129,00 per jaar
Hosting, inclusief onderhoudsprogramma, opslag van de data, helpdesk en updates op aanvraag per jaar
De King-dealer verzorgt graag de implementatie van de King-webwinkel voor u (tegen uurtarief) minimaal 4u. eenmalig
MET EEN ZEN CART-WEBWINKEL 

Optie 'Koppelingen-Toolkit' € 695,00 eenmalig
Service-Abonnement optie 'Koppelingen-Toolkit' € 179,00 per jaar
Optie 'King Jobs en XML-transformatie' € 495,00 eenmalig
Service-Abonnement optie 'King Jobs en XML-transformatie' € 129,00 per jaar
Webshop. Vicus kan vormgeving en eventuele trainings- of projectbegeleding voor u verzorgen op aanvraag

De kosten

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen


