Voorbeelden King Task Centre-taken ontwikkeld door Quadrant Software B.V.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van King Task Centre-taken die Quadrant Software BV heeft ontwikkeld. Deze
voorbeelden kunt u gebruiken om ideeën op te doen. Wij willen benadrukken dat in de praktijk is gebleken dat een reeds
bestaande taak nooit één op één kan worden hergebruikt voor een andere klant. Een nieuwe taak die is afgeleid van een
voorbeeld van een andere taak zal altijd opnieuw moeten worden ontworpen, gebouwd en getest.

Afgelopen kwartaal:
Vectron2King
Koppeling met kassasysteem Vectron (alleen journaalposten)
Omzetstatistiek met drie vergelijkende boekjaren
Periodiek worden twee omzetrapporten (PDF) per debiteur gemaakt, per debiteur per artikel en per debiteur per
opbrengstgroep, met daarin de omzet / afzet van het huidige jaar met daarbij de drie voorafgaande jaren ter vergelijking.
Informeren klant inzake retour, reparatie of ruiling
Voor het vastleggen van retouren, reparaties of ruilingen worden archiefstukken in King gebruikt. Deze taak voorziet in het
informeren van de klant inzake de ontvangst van het product en het vervolgtraject.

Langer dan een kwartaal geleden:
Controle RMA-magazijn
Producten die in verband met RMA ontvangen worden van klanten, worden op een RMA-magazijn geboekt. Om te
voorkomen dat producten daar te lang blijven liggen, produceert deze taak een overzicht van producten waar te lang niets
mee is gebeurd.
Magazijnontvangsten2Excel
Overzicht in Excel met alle aangemaakte magazijnontvangsten
Contactregistratie via Webservice
Via een webservice van King kunnen contactregistraties worden aangeboden vanuit een ander software-pakket.
Controle onterecht niet bestelde artikelen
Als er artikelen zijn die wel voor klanten in backorder staan, maar die toch om een of andere reden niet worden besteld bij
de leverancier, dan signaleert en meldt deze taak dit automtisch via e-mail.
Koppeling DHL EasyShip
Leveringen via DHL worden automatisch als zending naar EasyShip geëxporteerd.

Langer dan twee kwartalen geleden:
Koppeling GLS Label-Lite
Leveringen via GLS worden automatisch als zending naar Label-Lite geëxporteerd. Na de dagafsluiting in Label-Lite
worden de Track&Tracé codes teruggekoppeld naar de uitleverhistorie in King.
Prijswijzigingen artikelen en prijsafspraken
Een prijswijziging voor een combinatie van leverancier/opbrengstgroep kan van tevoren worden klaargezet. De taak
verwerkt deze vervolgens automatisch in de kostprijzen, verkoopprijzen en prijsafspraken van de betreffende artikelen.
HTML mailings
Deze taak mailt de pakbonnen naar de klanten, waarbij de opmaak geheel in bedrijfsstijl is (dus geen pdf bijlage zoals
King dat standaard doet) en tevens is per order instelbaar of deze gemaild moet worden.
Automatisch toewijzen magazijnlocaties
Een paar dagen voordat een nieuw product wordt ontvangen, wordt automatisch een magazijnloctie toegewezen. Hierbij
wordt rekening gehouden met categorie (ABC), de maten en het te ontvangen aantal.
Controle verplaatsingen via KingMobile
Als er goederen van de winkel naar het magazijn gaan worden deze geboekt op locatie UitWinkel. Als deze goederen
worden aangeboden aan het magazijn, moeten ze gecontroleerd worden. Deze taak zorgt ervoor dat dit via KingMobile
kan gebeuren m.b.v. scannen.
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Online betaallink versturen
Bij het bestellen via de website kan direct een betaling worden afgehandeld. Maar als telefonisch een order wordt
genoteerd of aangepast, moet dit ook online kunnen worden betaald. Deze taak stuurt automatisch een link naar de klant
voor de betaling.
Synchronisatie inkoopeenheden leveranciers
Inkoopprijs, kostprijs en artikelnummer van de standaard leverancier worden door deze taak gesynchroniseerd naar de
overige leveranciers van dat artikel. Alle leveranciers werken met de zelfde eenheden en barcodes.
Opschonen magazijnlocaties
Als een magazijnlocatie niet meer in gebruik is, maar hierop nog wel voorraadmutaties zijn geboekt, dan worden deze
omgeboekt naar een andere locatie, waarna de magazijnlocatie zelf alsnog verwijderd wordt.
Automatische e-mail wijziging ontvangsdatum bestelling
Wanneer de verwachte ontvangstdatum van een bestelregel is gewijzigd, wordt een e-mail gestuurd met verkooporders
die betrekking hebben op het betreffende artikel.

Ouder:
Opschonen vrije rubrieken in Factuur- en Uitleverhistorie
Bij veel vrije rubrieken groeien de Factuur- en Uitleveristorie snel. Er kan daarom per vrije rubriek worden opgegeven of
deze historisch moeten worden bewaard. Zo nee, dan wordt periodiek deze informatie opgeschoond.
Omnummeren artikelen
Van bestaande artikelen het artikelnummer kunnen aanpassen.
Automatische productie-orders
Producten worden verkocht in doosjes van 10, maar ook in dozen van 50 stuks. Deze taak zorgt er via automatische
productie-orders voor dat dozen administratief worden in-/uitgepakt aan de hand van de behoefte van de klant
Productierapportage
Om te kunnen bepalen of in het recept een goede inschatting wordt gegeven, wordt een rapportage gemaakt die het
recept vergelijkt met het werkelijke aantal besteed.
Orders t.b.v. contributies en attesten
Op basis van parameters uit bepaalde Vrije Rubrieken en selectiecodes worden t.b.v. contributies en attesten periodiek
automatisch orders via XML-import klaargezet.
Facturatie contracten
Bij debiteuren die contractklant zijn worden service abonnementen geregistreerd onder de contactpersonen van die
debiteuren door middel van Vrije rubrieken. Op basis van deze parameters worden periodiek verkooporders in XML
aangemaakt.
Magazijnverplaatsingen
Servicebusjes zijn in King aparte magazijnen met een eigen minimumvoorraad. Deze taak zorgt er voor dat de voorraad
van deze magazijnen automatisch d.m.v. orders wordt aangevuld vanuit het default magazijn.
Intercompany koppeling
Het automatisch aanmaken van verkooporders o.b.v. nieuwe verkooporderregels en magazijnontvangsten o.b.v.
leveringen in een andere administratie.
Controle artikelen in consignatie
Een controle lijst (Crystal Reports) om het aantal artikelen in consignatie te kunnen beoordelen.
Aanvullen consignatieloctaies
Wanneer er artikelen vanuit een consignatie locatie worden gefactureerd zorgt deze taak er voor dat deze locaties
automatisch weer worden aangevuld.
Isabel-koppeling Betalingsopdrachten
Koppeling met het Belgische bankpakket Isabel voor het onderdeel betalingsopdrachten.
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Vertegenwoordiger in order
Omdat er verschillende vertegenwoordigers bij de klanten komen zorgt deze taak o.b.v. verschillende instellingen er voor
dat automatisch de juiste vertegenwoordiger wordt opgenomen in de order.
Rapportage procedure-orders
Overzicht (Crystal Reports) om speciale orders (procedure-orders) te managen. Bij deze orders is het mogelijk dat er niet
gebruikte artikelen retour komen en gefactureerd moeten worden.
Rapportage voorraadwaarde artikelen
Klant heeft niet alleen eigen voorraad, maar heeft ook goederen in consignatie. De voorraad in consignatie wordt
bijgehouden in verkooporders met een specifieke leveringsconditie. Dit rapport (Crystal Reports) maakt de totale
voorraadwaarde inzichtelijk.
Update prijsafspraken 'x'-artikelen
Niet-goedgekeurde order is een offerte. Artikelen met verschillende maten worden in de offerte met een aparte definitie
(een x) opgenomen. De in de offerte opgenomen prijs bij zo'n 'x-artikel' wordt als prijsafspraak overgenomen naar de
andere maten.
Vervaldatum partijen
Artikelen met partijen en een THT-datum liggen zowel in het hoofdmagazijn als in consignatiemagazijnen. Dit overzicht
toont de partijen waarvan de THT-datum in de nabije toekomst ligt.
Overzicht Transportkosten
Producten worden geleverd per pallet of als losse colli. Dit overzicht toont in Excel hoeveel pallets en losse colli
gefactureerd moeten worden binnen een periode.
Overzicht Prestatie magazijn
Dit overzicht toont in Excel de begin- en eindvoorraad voor zowel pallets als losse colli. De betreffende periode kan zelf
worden bepaald.
Synchronisatie van gegevens tussen twee administraties
Periodiek worden Grootboekrekeningen, Opbrengstgroepen, Crediteuren en Artikelen gesynchroniseerd tussen twee
administraties.
Marketing segmentatie
Taak genereert ASCII bestanden voor mailings op basis van koopgedrag van klanten.
Kostprijs artikel overnemen van leverancier
De kostprijs van het artikel wordt automatisch aangepast aan de hand van de berekende inkoopprijs van de standaard
leverancier van het artikel.
Intercompany factuur
Periodiek worden boekingen op grootboekrekeningen met een kostenplaats als orderregel overgezet naar een andere
administratie.
Orders in ASCII-formaat t.b.v. een specifieke leverancier
Van in King ingevoerde orders wordt een ASCII-bestand aangemaakt conform de specificaties van een bepaalde
leverancier.
Centraal Betalen
Deze taak genereert automatisch twee orders op basis van geboekte inkoopfactureren, een order naar de leverancier om
de provisie te factureren, en in te houden op de inkoopfactuur en een order voor de doorbelasting aan de eindgebruiker
Klant-loyaliteitssysteem
Het berekenen en bijhouden van het aantal spaarpunten per debiteur aan de hand van verkochte artikelen per debiteur.
En het automatisch afdrukken van kortingsbonnen bij behalen van een bepaald aantal spaarpunten.
Automatische berekening en import van de minimumvoorraad
Het periodiek bepalen en via XML importeren van de minimumvoorraad o.b.v. verkochte aantallen in een bepaalde
periode. Rapportage van artikelen waarvan de minimum voorraad is gewijzigd of op nul is gezet.
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Backorders en orderstatus
Als artikelen in backorder staan en deze binnen komen, dan worden deze artikelen automatisch uit backorder gehaald en
wordt de status van de leverbare orders automatisch gewijzigd.
Betalingsherinneringen
Het per e-mail versturen van aanmaningen op basis van criteria die niet standaard in King kunnen worden opgegeven.
Leverdatum backorder naar klant
Als een order niet direct kan worden geleverd, wordt de status van de backorders per e-mail gecommuniceerd naar de
klant. Daarnaast wordt de levertijd per artikel bijgewerkt en gecommuniceerd aan de webshop.
Vrijgeven vooruitbetaalde orders
Wanneer een vooruitbetaling binnen is mag de betreffende order worden geleverd. Deze taak voorziet erin dat de orders
onder bepaalde voorwaarden automatisch de tekst 'Voldaan' in de referentie krijgen, waarna ze kunnen worden
vrijgegeven voor levering.
Controle artikelen
Automatisch uitvoeren van bepaalde standaardcontroles op artikelen en deze rapporteren.
Betaalopdrachten debiteuren in Clieop03-formaat
Het aanmaken van een Clieop03-bestand met een betaalopdracht voor de creditnota's debiteuren.
Betaalopdrachten debiteuren BTL91
Het maken van buitenlandse betaalopdrachten voor terug te betalen openstaande posten van debiteuren
Rapportage voorraadcorrecties
Een automatische dagelijkse rapportage van de voorraadcorrecties die de vorige dag zijn verwerkt. En een wekelijkse
rapportage met een totaaloverzicht per medewerker en mutatiesoort.
Parcelware koppeling Bestellingen
Goederen die worden teruggestuurd naar de leverancier worden ingevoerd in een inkoopbestelling. Deze taak stuurt
Parcelware van TNT aan, zodat het pakketje makkelijk kan worden verstuurd.
Inkoopverplichting gefactureerde orders
Aan het eind van iedere werkdag wordt een e-mail gestuurd met het inkoopbedrag aan producten die wel al zijn
gefactureerd, maar nog moeten worden ingekocht.
Automatisch afboeken van creditnota's
Openstaande creditnota's die langer openstaan dan een bepaalde periode worden automatisch weggeboekt.
Recensie e-mails
Na aankoop van producten wordt per order een e-mail verstuurd naar de klant met het verzoek een recensie te geven
over het bedrijf en de gekochte producten.
Track & Trace vanuit Parcelware naar King
Het inlezen van de 'Track & Trace'-gegevens vanuit Parcelware (TNT) in King.
Afboeken verrekenbare openstaande posten
Het periodiek automatisch wegboeken van tegen elkaar wegvallende openstaande posten van verzonden en ontvangen
creditnota's.
Magazijnkoppeling
Als de voorraad in verschillende magazijnen onder de minimumvoorraad komt moet er voorraad worden verplaatst en
overgeboekt. Deze taak zorgt er voor dat er automatisch een voorraadcorrectiebestand wordt klaargezet met een voorstel
tot voorraadverplaatsing
Signalering per e-mail bij toegewezen taak
Automatische melding per e-mail aan de gebruiker wanneer er een taak is aangemaakt voor die gebruiker door een
andere gebruiker.
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Frequentie artikel in backorder
Rapportage van artikelen die vaak in backorder worden gezet bij het noteren van de order. Op basis van deze rapportage
zou wellicht de inkoopmethode kunnen worden aangepast.
Gemiddelde levertijd
Het berekenen van de gemiddelde levertijd op basis van de afgelopen periode per artikel en per leverancier t.b.v. een
koppeling met Slim4.
Rapportage aanvullen picklocaties
Op deze rapportage zijn opgenomen de artikelen waarvan de voorraad op de standaardlocatie kleiner is dan of gelijk is
aan nul. Hierbij worden de andere locaties waarop dat artikel ook ligt inclusief de voorraadaantallen afgedrukt.
Controle magazijnlocaties
Magazijnlocaties die als tijdelijke locatie dienen tussen bijvoorbeeld Winkel en Magazijn moeten aan het eind van de dag
leeg zijn. Deze taak controleert dit en rapporteert per e-mail. Per locatie is het e-mailadres instelbaar.
Opschonen magazijnlocaties bij artikelen
Als een magazijnlocatie bij een artikel niet de standaardlocatie is, en er geen voorraad meer op deze locatie ligt, dan
wordt deze magazijnlocatie bij het artikel worden verwijderd.
Aanmaning leveranciers
Deze taak controleert of de leverancier de geplaatste bestelling al heeft teruggekoppeld d.m.v. een orderbevestiging.
Indien dit nog niet gebeurd is, dan wordt er automatisch een herinnering aan de leverancier gestuurd per e-mail.
Besteladvies Slim4 naar King
Slim4 (externe applicatie) maakt besteladviezen in ASCII-formaat. Deze taak pakt automatisch deze ASCII-bestanden op
en maakt hier besteladviezen voor King van.
Facturen en Pakbonnen per e-mail
Iedere nacht worden de gemaakte facturen en pakbonnen automaitsch per e-mail verstuurd naar de klant. Hierbij worden
Track & Trace berichten van Post.nl automatisch bijgesloten. Er wordt per nacht één e-mail per order verstuurd, met evt.
meerdere bijlagen
Omzet per vertegenwoordiger
Automatische omzet- en margerapportage per e-mail per dag/week/maand naar de managers van de
vertegenwoordigers, variabel instelbaar via de medewerkers
Controle artikelmarge
Artikelen die een te lage standaardmarge hebben, worden gerapporteerd per e-mail. Hierbij kunnen bepaalde
opbrengstgroepen worden uitgesloten van controle.
RMA-communicatie
Automatische e-mails naar zowel leveranciers (herinnering) als klanten (informatie-voorziening) inzake de status van
retouren/reparaties.
Laatste magazijnlocatie
In een vrije rubriek van het artikel wordt aangegeven op welke locatie dit product het laatste heeft gelegen, toen het nog
op voorraad was.
Rapport Omzet/Prijs/Voorraad
Dit Crystal Reports-rapport maakt het verband duidelijk tussen de omzet, de historische verkooppprijs en de voorraad
Corrigeren verzendadres-instellingen debiteuren
Deze taak dwingt af dat per order het verzendadres moet worden gekozen. Dit voorkomt dat de producten naar het
verkeerde adres worden gestuurd.
Automatisch bijwerken bestellingen via EDI
EDI-koppeling voor het automatisch bijwerken van bestellingen met prijzen en levertijden, gekoppeld met een EDI-portal
van SPFI
Negatieve locatievoorraad per e-mail
Iedere ochtend worden magazijnlocaties met negatieve voorraad automatisch per e-mail gemeld, zodat de
locatievoorraad netjes biljft
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Controle BTW Afstandsverkopen
Bij factureren en crediteren aan buitenlandse klanten moet buitenlandse BTW in rekening worden gebracht. Deze taak
controleert de gebruikte BTW-code en rapporteert gevonden fouten.
Verwijderen gecrediteerde orders
Als een order geannuleerd is door de klant, wordt de facturering teruggedraaid. Om te voorkomen dat de order alsnog
wordt geleverd, wordt de orderregel/order automatisch verwijderd.
Controle gratis naleveringen
Alle gratis naleveringen worden ter controle dagelijks gerapporteerd aan de manager
E-mailadressen backorders
Als er een leverprobleem is met een artikel, moeten de klanten hiervan op de hoogte kunnen worden gebracht. Deze taak
maakt de e-mailadressen van de klanten met dat product in backorder beschikbaar, waardoor ze eenvoudig kunnen
worden geïnformeerd
King2Factoring
Als een order op rekening wordt gefactureerd, dan wordt via een XML-bestand automatisch een signaal gegeven aan de
factoringmaatschappij
Controle Credits en Kortingen
Creditfacturen en gegeven kortingen worden onder voorwaarden per e-mail naar de managers verstuurd, zodat zij deze
kunnen controleren op eventuele fraude
Opmerking openstaande posten
Bij automatische incasso per maand of per jaar wordt dit op basis van de gebruikte betalingsconditie automatisch bij de
betreffende openstaande post vermeld. Dat is makkelijk bij het aanmaken van incasso-voorstellen.
Planning te vervoeren orders
Met behulp van de leveringsconditie en leverdatum van de orders maakt deze taak een planning van de te vervoeren
orders.
Seizoensartikelen
Via Vrije rubrieken bij artikelen en een apart Relatiebestand wordt rekening gehouden met seizoensinvloeden bij het
bestellen van artikelen.
Commercieel overzicht
Een Excel-overzicht met daarop de omzet-, voorraad-, en leveranciergegevens van artikelen.
Sessielijst per vertegenwoordiger
Periodiek aanmaken van een Excel-bestand met openstaande posten per vertegenwoordiger waarvan de openstaande
posten ouder dan of gelijk zijn aan een bepaald aantal dagen.
Automatisch aanpassen kostprijzen
Periodiek automatisch aanpassen van de kostprijs van de artikelen op basis van de gemiddelde inkoopprijs van het artikel
over een bepaalde periode. Tevens signalering per e-mail dat er nieuwe kostprijzen ter verwerking gereed staan.
Overzicht verkochte producten per leverancier
Overzicht van alle verkochte producten per leverancier van een bepaalde productgroep.
Interfiliaal goederenverkeer
Het zo automatisch mogelijk versturen van goederen tussen verschillende filialen via de hoofdvestiging.
Artikelprijzen per datum
Het kunnen plannen van actieprijzen per artikel voor een bepaalde periode.
Cadeaucheque
Klanten kunnen aan de kassa, telefonisch of via de webshop een cadeaucheque bestellen. Deze wordt automatisch
opgestuurd per post of e-mail. Met partijenregistratie wordt bijgehouden of een cheque al is ingeleverd. Inclusief koppeling
naar de webshop.
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Orderstatus naar webshop
Voor iedere verkooporder wordt berekend wanneer die binnen zal komen vanaf een filiaal of vanaf de leverancier. Dit
wordt gecommuniceerd naar de webshop, inclusief Track & Trace informatie en reeds geleverde order(regel)s.
Voorraad- en Omzetrapport (Excel)
Een Excel-overzicht met specifieke artikelinformatie inzake de voorraad per magazijn en de omzet van de afgelopen drie
jaar, met alle artikelen uitgesplitst of verdicht op clusterartikel (maten en kleuren bij elkaar)
Doorbelasting per filiaal
De filialen zijn King vastgelegd als Kostenplaats. Producten worden vanuit het hoofdmagazijn aan de filialen geleverd.
Deze rapportage maakt inzichtelijk welke financiële doorbelasting per periode van toepassing is.
Gegevens van King naar Parcelware
Om te voorkomen dat handmatig adresgegevens in Parcelware moeten worden ingetikt moet Parcelware door King
gevoed worden. Als in King orders geleverd worden moeten deze onder bepaalde voorwaarden automatisch in
Parcelware terecht komen.
Prijsafspraken per merk
De handelsklanten krijgen kortingen op bepaalde artikelen van een bepaald merk. Deze taak zorgt ervoor dat de
kortingpercentages per merk (uit verschillende artikelgroepen) kunnen worden ingevoerd.
Verjaardagscheque
Op basis van de geboortedatum van de klant wordt automatisch een dag van tevoren een kortingsbon per e-mail
verstuurd. Deze kan worden ingeleverd in de winkel of via de webshop.
Koppeling met FedEx
FedEx wordt door King gevoed op basis van de orderleveringen, het is dus niet nodig dat handmatig adresgegevens in
FedEx moeten worden ingetikt . De track&trace link is direct in King beschikbaar om de zending te kunnen volgen.
Koppeling met magazijnkast Kardex Shuttle XP
Via Ascii-bestanden worden de juiste locaties van de magazijnkast automatisch geopend bij het verwerken van een
magazijnontvangst.
Omzetstatistieken per klant, merk en compatibiliteit
Dit HTML-overzicht toont per klant, merk en compatibiliteit (vrije rubriek bij de artikelen) de omzet van de afgelopen 36
maanden. Ook de historische omzet uit een vorig boekhoudpakket wordt getoond.
Herinnering openstaande bestellingen per e-mail
Wekelijks stuurt deze taak een overzicht van de openstaande bestelregels per e-mail naar de leverancier.
Automatische e-mail verkooporderoverzicht
Een overzicht van openstaande orders met verwachte leverdatum wordt wekelijks naar de klant verstuurd per e-mail
Automatische e-mail magazijnontvangst
Om medewerkers binnen het bedrijf op de hoogte te stellen dat er een magazijnontvangst is verwerkt stuurt deze taak een
e-mail met informatie over de binnengekomen goederen.
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