KOPPELING Zenvoices

MET KING BUSINESS SOFTWARE
Zenvoices voor King 5
Met Zenvoices verwerk je facturen sneller en makkelijker in King 5. Zenvoices is een overzichtelijk
voorportaal met unieke zelflerende functionaliteit 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 kan je facturen digitaal autoriseren.
Zenvoices is beschikbaar binnen het maandabonnement voor King Financieel (plus), Factureren
(plus/pro), Handel (pro) en Enterprise.

De belangrijkste voordelen voor King gebruikers
Automatisch verwerken van e-facturen, gescande en digitale facturen
Scherpste tarieven van Nederland
Facturen en bonnen aanleveren per e-mail of met de Zenvoices app voor Android & iOS
Online archief conform archief- en privacywetgeving
Facturen autoriseren voor betaling of boeking (inclusief smartphone/tablet app)
Zelflerende en gedeelde factuurherkenning in de cloud
Koppelen met e-facturatienetwerken en EDI
Word e-factuur en UBL Ready
Eenvoudig te gebruiken software, zonder leercurve
Telefonische ondersteuning standaard inbegrepen

Integratie met King
Ingelezen facturen worden in King geboekt als een in- of verkoopboeking, met het originele
PDF boekingsdocument als archiefstuk (hiervoor is de King optie ‘Digitaal archief’ vereist).
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.
Indien gewenst worden tijdens autorisatie boekingen in King geblokkeerd voor betaling en
daarna automatisch vrijgegeven.
Overstappen naar Zenvoices is zeer eenvoudig! Vaak kunnen we jouw bestaande archief gemakkelijk importeren in
Zenvoices, zodat er geen historie verloren gaat. Ook kunnen we jouw medewerkers begeleiden om de overstap zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Neem vandaag nog contact op via info@zenvoices.com / 085 303 88 53
of met King via verkoop@king.eu / 010 264 63 20.

Functies & prijzen

ZENVOICES
BETALEN NAAR GEBRUIK

BETALEN PER ADMINISTRATIE

€ 0,08

€ 2,50

per verwerkte factuur

per administratie per maand

GRATIS aanlevergebruikers
+ € 2,50 per volledige gebruiker per maand
+ € 1 per administratie per maand

GRATIS aanlevergebruikers en facturen
+ € 2,50 per volledige gebruiker per maand
+ € 75 portal licentie per maand
Interessant v.a. 1000 facturen/bonnen per maand

Ideaal voor mkb, zzp en non-profit

Ideaal voor accountants & 			

Inclusief telefonische ondersteuning

administratiekantoren

Maandelijks opzegbaar

Inclusief telefonische ondersteuning
Portal in uw eigen huisstijl

Eenmalige kosten
Eenmalige kosten voor installatie bedragen: € 495,Installatie van Zenvoices software bij de klant op de server door Zenvoices
Wil je gebruik maken van Zenvoices in combinatie met King online (gehost door King Business
Software) dan zijn de installatiekosten € 150,- ipv € 495,- De voorwaarde is dan dat je een eigen
server hebt bij ons. De maandelijkse kosten bedragen € 7,50 per maand.
Autorisatie
Facturen in een instelbare workflow goedkeuren voor betalen of boeken
(inclusief smartphone/tablet app). + € 7,50 per administratie per maand
Meer dan 5 administraties? Neem contact op voor een prijs op maat.

