
Vergelijking Factuur2King Single User (SU) en Multi User (MU) versies

Functionaliteit vergelijking Single User (SU) Multi User (MU)

Aantal (gelijktijdige) gebruikers 1 Onbeperkt - afhankelijk van 

licentie, bij fiattering 

bepaalt licentie maximum 

aantal fiatteurs

Installatie type Op 1 PC Server-Client

Database type Compact database SQL Server (Express)

Installatie door Dealer/MiKi MiKi (+ dealer)

Aantal facturen Onbeperkt Onbeperkt

Aantal King administraties Onbeperkt Onbeperkt

Herkennen gegevens uit doorzoekbare facturen X X

Verwerken facturen die uit meerdere pagina's 

bestaan

X X

Verwijderen van te verwerken facturen X X

Correctie van de verwerkte facturen X X

Factuurbedrag splitsen over meerdere regels X X

Automatisch doorsturen via King Jobs X X

Zelflerend n.a.v. correcties gemaakt door 

gebruiker

X X

Verwerken verkoopfacturen X X

Verwerken betalingskortingen X X

Verwerken G-Rekeningen X X

UBL-ondersteuning X X

Koppelen crediteur, grootboekrekening of 

verdeelregels op basis van sleutelwoorden

X X

Factuur2King Plus:

Gebruikers aanmaken - X

Rechtenbeheer gebruikers per admi en 

gebruiker

- X

Toevoegen crediteuren, debiteuren en 

grootboekrekeningen

- X

Fiatteringsproces voor facturen - X

Ten opzichte van de single-user versie van Factuur2King biedt de Plus multi-user versie de 

mogelijkheid om met meerdere gebruikers gelijktijdig te werken, uitgebreid rechten in te stellen en 

facturen goed te keuren voordat ze naar King worden gestuurd. De Pro versie voegt hier nog 

magazijnontvangsten controleren en boeken op referentie aan toe.

Stuur met enkele drukken op de knop PDF facturen direct naar King. Factuur2King herkent 

ingescande facturen en koppelt deze aan de juiste crediteur in King. U hoeft de gescande facturen 

dan alleen nog maar goed te keuren, waarna ze verwerkt worden in King. Dit scheelt veel 

handmatige invoer en voorkomt fouten.



Fiattering uitbreidbaar met optie 

fiatteringsportal

- X

Uitbreidbaar met optie klantenportal - X

Factuur2King Pro (bevat functionaliteit Plus): - X

Controleren factuur t.o.v. magazijnontvangsten - X

Referentie koppelen op tussenrekening - X

* Integratie met King is afhankelijk van pakketsamenstelling en wensen.

* Voor het scannen zijn doorzoekbare PDF scans nodig. U kunt zelf eenvoudig controleren of een PDF 

document doorzoekbaar is door de tekst in dit PDF document te kopiëren en plakken naar bijv. kladblok of 

Word. Als dit lukt, hebt u bruikbare en doorzoekbare PDF documenten;

* Indien uw scanner geen doorzoekbare PDF (via OCR) kan produceren, kunnen de scans via het programma 

ABBY Finereader Corporate Edition automatisch worden geconverteerd. U kunt deze aanschaffen met 

Factuur2King voor € 247,11- per licentie;

* Hebt u geen scanner, dan adviseert MiKi-Business-Software de volgende Fujitsu ScanSnap scanner: ScanSnap 

iX500. Indien bij MiKi gekocht, worden deze samen met Factuur2King ondersteund.


