Factuur2King 2.2.2 Multi User release notes
Factuur2King 2.2.2 lost een paar problemen op, gemeld aan de King helpdesk, die na de release
van Factuur2King 2.2.1 bekend zijn geworden, maar voegt ook nieuwe verbeteringen toe aan
de factuurherkenning en bij het herkennen van verkoopfacturen. Verder gaat het programma
op het startscherm iets slimmer om met ODBC foutmeldingen.
Volg voor de installatie de stappen in het stappenplan op
https://www.king.eu/media/installerenbijwerken_factuur2king_mu.pdf

Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe versie van Factuur2King.

Nieuwe functionaliteit in 2.2.2
Algemeen


Betere afhandeling indien er problemen zijn met de ODBC koppelingen (Externe
Toegang) met King:
o NEW: Indien er wordt ingelogd met een gebruiker (maar niet de Beheer
gebruiker) wordt gecontroleerd welke administraties de gebruiker toegang toe
heeft en wordt er alleen een foutmelding gegeven indien de gebruiker toegang
heeft tot die administratie en er geen verbinding kan worden gemaakt om de
administratie omschrijving te achterhalen.
o NEW: Administraties (waarvan de bedrijfsnaam ontbreekt) worden niet meer
verborgen op het startscherm indien er een fout is, er staat dan
<administratienaam> - ODBC Fout! als omschrijving.
o NEW: Er worden gedurende de looptijd van F2K verder geen meldingen over
ODBC-toegang tot de administratie(s) gegeven als de gebruiker terugkeert op
het startscherm, tenzij de gebruiker een actie doet die expliciet verbinding
maakt met de ODBC (verwerken facturen, bewerken configuratie van
administratie, fiattering dashboard, etc.)
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Verwerken facturen



NEW: Verbeteringen in factuurherkenning, met name factuurnummer en
debiteurnummer uit elkaar houden en geleerde factuurnummer bij zelf-leren.
NEW: Door btw-nummer handmatig te koppelen aan crediteur in Factuur2King wordt
deze in de toekomst automatisch geselecteerd, ook al komt het BTW/KvK/IBAN van de
factuur niet voor in King.

Verwerken Verkoopfacturen




NEW: Zelf-leren doorgevoerd voor factuurnummers van verkoopfacturen
NEW: Debiteur matchen op basis van debiteurnaam (naam1 en/of naam2), indien niet
gevonden op basis van debiteurnummer.
NEW: Debiteur matchen op basis van straat + huisnummer, indien niet gevonden op
basis van debiteurnummer.

UBL


NEW: Indien crediteur/debiteur toevoegen wordt geselecteerd bij het verwerken van
een UBL-factuur worden de gegevens (voor zover aanwezig in de UBL) automatisch
ingevuld.

Opgeloste problemen in Factuur2King 2.2.2
Instellingen


FIX: Foutmelding van ODBC-koppeling geeft "One or more errors occured" aan ipv de
‘echte foutmelding’.

Startscherm





FIX: Inkoopfacturen knop alleen tonen indien een administratie is geselecteerd
FIX: Ook fiatteren en/of fiattering dashboard knop(pen) tonen als Toegang tot
Administratie is uitgeschakeld, maar één van de gebruikersrechten voor fiattering
beheer of fiatteren is ingeschakeld
FIX: UBL inlezen en ophalen knoppen alleen tonen als gebruiker toegang heeft tot de
administratie

Configuratie


FIX: Melding over kingjobexe bij eerste keer opslaan configuratie in nieuwe installatie
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Verwerken facturen






FIX: Bij het verwerken van facturen met G-rekening geactiveerd, wordt indien is
ingesteld dat de btw-hulprekening bij de crediteur wordt geplaatst, een extra
crediteurregel met het volledige factuurbedrag toegevoegd aan de journaalpost,
waardoor King dit bedrag op een inkoopboek tegenrekening plaatst om de boeking in
balans te brengen
FIX: Muiscursor toont geen wachten icoon indien betalingskorting of g-rekening knop
wordt ingedrukt (deze actie duurt iets langer dan gemiddeld)
FIX: Melding tussentijds exporteren alleen doorsturen als niet alle facturen zijn
aangevinkt
FIX: Berekening btw-totaal wordt niet meer bijgewerkt in de blauwe balk onderaan het
scherm als het btw-bedrag aan de rechterkant wijzigt.

UBL



FIX: Bij UBL facturen is het niet mogelijk deze te verplaatsen of in bulk te verwijderen
(het UBL bestand zelf wordt nooit verwijderd van de opslaglocatie).
FIX: Bij ophalen van nieuwe UBL-facturen wordt een eventuele foutmelding onder het
statusscherm getoond.

Fiatteren






FIX: Foutmelding indien G-Rekening wordt gebruikt en de factuur naar het portal wordt
gesynchroniseerd.
FIX: Indien de factuur niet meer aan de regel(s) voldoet wordt twee keer gevraagd of de
geselecteerde fiatteurs moeten worden gedeselecteerd.
FIX: Een leeg portal veld dat wordt opgeslagen bij een klant account zorgt ervoor dat de
gebruikerslijst niet meer wordt geladen.
FIX: Als gebruiker spaties meekopieert van Admiportal accounts, worden deze spaties
niet verwijderd
FIX: Crasher van Factuur2King indien bij het opslaan van de fiatteringsregel een
‘kenmerk groep’ buiten beeld valt.
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