SLIM IN FACTUURVERWERKING
dankzij Zenvoices en King

Zenvoices voor King
Met Zenvoices verwerk je facturen sneller en makkelijker in King. Zenvoices zorgt voor
geautomatiseerde factuurverwerking. Je e-mailt jouw facturen of uploadt ze in de mobiele app.
Je ontvangt direct een boekingsvoorstel en na jouw goedkeuring wordt de factuur verwerkt in King.
Ook kun je facturen digitaal autoriseren.
Zenvoices is beschikbaar voor King Financieel plus, Factureren plus/pro, Handel pro en
Enterprise.

De belangrijkste functionaliteiten op een rij:
Automatische verwerking van e-facturen, gescande en digitale facturen
Facturen en bonnen aanleveren per e-mail of met de Zenvoices app voor Android en iOS
Online archief conform archief- en privacywetgeving
Facturen autoriseren voor betaling of boeking (inclusief smartphone/tablet app)
Snelle doorlooptijd van aanlevering tot boeking, door realtime zelflerende 			
factuurherkenning in de cloud
Koppelen met e-facturatienetwerken en EDI
Klaar voor de toekomst met ondersteuning voor e-facturen en UBL
Online support in een uitgebreid helpcentrum
Eenvoudig in gebruik

Integratie met King
Ingelezen facturen worden in King geboekt als een in- of verkoopboeking, met het originele
PDF boekingsdocument als archiefstuk.
Aangemaakte of gewijzigde crediteuren en debiteuren worden direct aangemaakt of 		
gewijzigd in King.
Administraties, dagboeken, periodes, crediteuren, debiteuren, valuta, betalingscondities,
btw-codes en grootboekrekeningen worden automatisch opgehaald uit King.
Aan de slag met King en Zenvoices
Wil je meer weten of een prijsopgave, neem contact met ons op via verkoop@king.eu of telefonisch
via 010 – 264 63 20 of direct met Zenvoices via info@zenvoices.com / 085 – 303 88 53.

FUNCTIES & PRIJZEN
Zenvoices

BETALEN NAAR GEBRUIK

50
Facturen

*

Per omgeving
per maand inbegrepen

								Prijs per maand
Aantal administraties:
1 - 3 			
Per administratie
			
4 - 10 			
Per administratie
				
11 - 25 			
Per administratie
				
26 - 75 			
Per administratie
				
76 - 150 			
Per administratie
				 151 - 250 			
Per administratie

€ 7,50
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,50

Meer administraties:					
Tarief op aanvraag
Gebruiker/autorisator:					Per gebruiker € 2,50
Aanlevergebruikers:**						Gratis
Modules***
Autorisatie							Per administratie € 5,00
Automatisering						Per administratie € 5,00

Prijzen inclusief ondersteuning per telefoon,
e-mail of chat
Slechts 8 cent per verwerkte factuur na
overschrijden bundel inbegrepen facturen
Volumevoordeel bij meerdere administraties
Geen opzegtermijn
Geldig voor nieuwe instroom klanten per
03-04-2019

Oude abonnementsvormen zijn niet meer
beschikbaar per 03-04-2019
Bestaande gebruikers kunnen ongewijzigd
gebruikt blijven maken van oude tarieven en
abonnementen
Publicatie informatie: online op 03-04-2019

Zenvoices met King Online
Wil je gebruik maken van Zenvoices in combinatie met King Online? De installatiekosten zijn dan eenmalig
€150,00 (excl. implementatie). Voorwaarde is dat je een eigen server hebt. Maandelijks brengt King een
bedrag van €7,50 in rekening voor de hosting van de koppeling.
Zenvoices met King op een lokale server
Draait King op een lokale server? De eenmalige installatiekosten zijn dan € 495,00 (excl.implementatie).
De installatie van de koppeling wordt door Zenvoices samen met je IT partner gerealiseerd.
*=
**=
***=

50 facturen: Aantal inbegrepen facturen per maand, deze worden per omgeving gerekend. Bij verwerking meer facturen wordt er 8 cent 		
per factuur in rekening gebracht.
Aanlevergebruiker: Gebruiker met uitsluitend toegang tot Zenvoices om facturen/bonnen te aan te leveren.
Modules: Bij modules worden maandkosten per administratie in rekening gebracht. Meer dan 10 administraties met modules? 		
Offerte op maat mogelijk.

