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Inleiding
Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteiten van King 5.54 ten opzichte van release 5.53.
Gedetailleerde programmabeschrijvingen kunt u vinden in het helpsysteem van King bij de betreffende
programmafuncties.
Naast de in dit document genoemde functionaliteiten zijn er in King 5.54 nog meer aanpassingen en
uitbreidingen doorgevoerd. Bekijk hiervoor de release notes King 5.54. Deze kunt u vinden op onze website
www.king.eu onder Support > Download King 5.54a > Release notes.
Wij wensen u veel succes met King 5.54.
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1 Abonnementen administratie
Hierin zijn diverse uitbreidingen ingebouwd:

Tabbladen Ordergegevens en totalen toegevoegd
De gegevens bij een abonnement zijn uitgebreid en om dit overzichtelijker te maken zijn 2 extra tabbladen
aan het venster Wijzigen/Toevoegen abonnementen toegevoegd.
Tab ordergegevens
Alle ordergegevens zijn van het tabblad vaste gegevens verplaatst naar het tabblad ordergegevens. Hieraan
zijn de volgende nieuwe gegevens toegevoegd:
 Aan een abonnement kunnen net als bij een order een kostenplaats en kostendrager worden
toegevoegd (alleen met de optie Dossierfacturering of vanaf King versie Factureren Plus)
 Er is aan te geven of de factuur van het abonnement via de verzamellijst verwerkt moet worden, of
deellevering is toegestaan en of dit abonnement via een verzamelfactuur gefactureerd mag worden.
 Default orderstatus abonnementen order, u kunt via de vinkjes onder Orderstatus aangeven wat de
status wordt van de aan te maken abonnementen order.

Tabblad Totalen
In het tabblad Totalen kunt u het totaal van het abonnement bekijken. Via de keuzelijst ‘Totalen o.b.v.’ kunt
u het totaal weergeven zoals zal worden berekend bij de eerstvolgende factuur of bij een nieuwe
contractperiode.
Omzetgegevens kunt u wel of niet tonen door onder het menu punt Weergeven, Omzetgegevens bij
abonnementtotalen aan of uit te vinken.
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Uitbreidingen in overige tabbladen
Tabblad Vaste gegevens
Het invoerveld Referentie is groter geworden en via de variabele <omschrijving> kan de omschrijving van
het abonnement toegevoegd worden aan de referentie.

Tabblad Regel
Het is nu mogelijk om naast het toevoegen van een regel ook een regel tussen te voegen, de regel zal
boven de geselecteerde regel tussengevoegd worden.

Overige toevoegingen Abonnementen
Abonnement versie kopiëren
Onder het venster Versies vind u een knop Kopiëren, de geselecteerde versie van een abonnement kunt u
via deze knop kopiëren naar een nieuwe versie.

De gegevens uit het abonnement worden overgenomen behalve de begindatum, einddatum, eerste
orderdatum, volgende orderdatum.
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Knop Ga Naar
Aan het programma Wijzigen/Toevoegen abonnement is de knop Ga Naar toegevoegd. Via deze knop kunt
u vanuit het abonnement naar de Debiteur, vanuit het tabblad Versie naar het geselecteerde Artikel of
Tarief, vanuit het tabblad Historie naar de Verkooporder of de Factuurhistorie (mits de optie factuurhistorie
aanwezig is).

Nieuwe abonnementen order aanmaken
Vanuit de tab Historie is het mogelijk om voor een historische order een nieuwe order aan te maken,
selecteer hiervoor de juiste order en klik onderin het venster op de knop Aanmaken.

De performance is verbeterd waardoor het aanmaken van grote volumes abonnementenorders sneller
verloopt.

2 KingOutlook koppeling
De KingOutlook koppeling is een standaard functionaliteit waarmee u e-mails vanuit Outlook kunt koppelen
met het digitaal archief van King. Deze functionaliteit biedt King al enige releases.
In King 5.54a zijn er verbeteringen doorgevoerd voor het werken met Outlookversies vanaf Outlook 2010.
Verder zijn ook de installatiestappen van King outlookkoppeling aangepast.
Bij het eerste gebruik van de KingOutlook koppeling hoeft deze niet meer apart geïnstalleerd te worden,
maar volstaat een eenmalige activatie.

KingOutlook koppeling
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Het activeren van de KingOutlook koppeling kan op twee manieren.
 U gaat in King naar menu-punt Help -> KingOutlook activatie.



Of u gaat via het Windows Startmenu naar Alle programma’s/Alle apps -> King 5.54a -> KingOutlook
Activatie.

Uw systeem wordt vervolgens gecontroleerd op de eisen voor het gebruik maken van de KingOutlookkoppeling. Deze eisen kunt u terugvinden in de installatiehandleiding van King.
Als uw systeem hieraan voldoet krijgt u de volgende melding waarbij u met de knop Activeren de
KingOutlook-koppeling kunt activeren.

KingOutlook koppeling
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Microsoft Outlook dient na het activeren van de KingOutlook-koppeling eenmalig opnieuw opgestart te
worden. Er wordt dan gevraagd of u zeker weet dat u deze aanpassing wilt installeren.
Met de knop Installeren kunt u dit bevestigen.

Na deze laatste stap kunt u gebruik maken van de KingOutlook-koppeling.
Bij toekomstige updates van King hoeft de KingOutlook-koppeling niet meer elke keer apart geïnstalleerd te
worden, maar blijft de KingOutlook-koppeling werken.
Let op: als u de KingOutlook-koppeling activeert onder een Windows-account met systeembeheerrechten,
dan geldt deze activatie voor alle gebruikers op dit systeem. Heeft de Windows-gebruiker geen
systeembeheerrechten dan wordt de KingOutlook-koppeling slechts voor de betreffende gebruiker
geactiveerd.

3 Point Of Sale
Ondersteuning nieuw PIN-apparaat
Beschikt u over de optie Point of Sale dan is het nu, naast de Vx570 en Vx810, ook mogelijk om te werken
met een PIN-apparaat van het model VX-820 ITS. Dit is een PIN-apparaat van leverancier CCV Holland B.V.
en wordt aangestuurd via een ethernet aansluiting.
Het PIN-apparaat wordt aangesloten op het (bedrijfs)netwerk en krijgt een eigen IP-adres, welke u in King
kunt ingeven via Verkopen -> Point of Sale -> tabblad PIN.

Point Of Sale
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Mogelijkheden van PIN-apparaat VX-820 ITS:
 Doordat deze pinautomaat op het netwerk is aangesloten, is het dus mogelijk om vanuit meerdere
POS-opstellingen deze ene pinautomaat aan te sturen.
 Retourpinnen en contactloos betalen is met dit PIN-apparaat mogelijk (contractueel afhankelijk per
bank).
Pinbon geïntegreerd met de kassabon
De VX-820 ITS heeft geen eigen printer. Bij het afdrukken van de kassabon wordt de pinbon
achtereenvolgend via de zelfde printer afgedrukt. Wij hebben hiervoor diverse velden beschikbaar gesteld
in de kassabon-layout. In onze standaard Kassabonnen-layouts zijn de velden Ticketprint kaarthouder en
Ticketprint merchant reeds opgenomen.

Point Of Sale
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Voor de koppeling met het PIN-apparaat VX-820 zijn de volgende nieuwe velden beschikbaar in de
kassabon-layout:
E-Journal, (XML bestand met Pin gegevens van de transactie)
Ticketprint kaarthouder, (transactie details van de Pin transactie voor afdruk op kassabon)
Bonprint aantal, (door pin automaat opgegeven aantal kopieën van de kassabon)
Vraag identificatie, (karthouder moet zich identificeren)
Zet handtekening, (verkoper moet tekenen)
Vraag handtekening, (kaarthouder moet tekenen)
Ticketprint merchant, (extra afdruk van Transactie details van de Pin transactie voor de verkoper)
Print de ticketprint merchant. (opgave extra afdruk voor verkoper)

XML schermconfiguratie
Als u werkt met de module Point of Sale 3 kunt u bij de Vaste gegevens Point of Sale -> tabblad Touch
screen de schermconfiguratie instellen. In de schermconfiguratie is de layout van de Touch Screen
vastgelegd. Door het XML-bestand met de schermconfiguratie aan te passen kunt u een andere layout
opmaken.
Nieuw in King 5.54a is de mogelijkheid om in het XML-bestand op te geven dat de artikel-orderregels wel of
niet (direct) verzameld dienen te worden.
Artikelen verzamelen
Wilt u dat alle orderregels met hetzelfde artikel worden verzameld dan dient u de instelling
ArtikelenVerzamelen op te nemen in het XML-bestand met als waarde true. De orderregels worden
verzameld op het moment van opslaan en afrekenen van de artikelen. Geeft u als waarde false mee dan
worden de orderregels juist niet verzameld.

Artikelen direct verzamelen
Als u niet wilt wachten met het verzamelen tot het opslaan en afrekenen van de artikelen, dan kunt u
gebruik maken van de instelling ArtikelenDirectVerzamelen. Deze instelling neemt u in plaats van
ArtikelenVerzamelen op in het XML-bestand. Eveneens kunt u met true en false aangeven dat u wel of juist
geen gebruik wilt maken van deze functie.

Let op: Wanneer u de orderregels niet laat verzamelen wordt er geen rekening gehouden met eventueel
ingestelde staffelkortingen.

Point Of Sale
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4 Diversen
Aanmaken Incassovoorstel
Bij het aanmaken van een incassovoorstel kunt u de melding krijgen dat er debiteuren overgeslagen zijn,
het overslaan van debiteuren kan verschillende oorzaken hebben. Om de reden van het overslaan
inzichtelijk te maken is een venster toegevoegd waarin de overgeslagen posten getoond worden met de
reden waarom de post is overgeslagen.

Via het menupunt Muteren is het overzicht te exporteren naar een Excel bestand.

Diversen
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Aanmaken betalingsvoorstel
Bij het aanmaken van een betalingsvoorstel kunt u de melding krijgen dat er crediteuren overgeslagen zijn,
het overslaan van crediteuren kan verschillende oorzaken hebben. Om de reden van het overslaan
inzichtelijk te maken is een venster toegevoegd waarin de overgeslagen posten getoond worden met de
reden waarom de post is overgeslagen.

Volgartikelen
Selecteert u in een order een artikel met volgartikelen, dan worden voor deze volgartikelen automatisch
orderregels aangemaakt, waarbij het Aantal besteld, het aantal Deze levering en het aantal Nu te
factureren worden afgeleid van de aantallen van het hoofdartikel.
Hierbij wordt nu rekening gehouden met de instelling bij Aantal deze levering in menupunt Vaste gegevens
orders/facturering, tab Regelgegevens.
Heeft u hier ingesteld dat bij het vullen van het aantal deze levering gekeken moet worden naar het aantal
in vrije voorraad dan zal bij het volgartikel het aantal deze levering ook gevuld worden met het aantal in
vrije voorraad.

SSCC Code
Orders
In de specificatieregel van een order is het mogelijk om een Colli identifier (SSCC) toe te voegen.
Deze SSCC (Serial Shipping Container Code) is af te drukken op de orderbevestiging, proforma-nota,
pakbon, factuur en op de XML documenten (alleen met de optie EDI of vanaf versie Factureren Plus)
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XML export/import orders
De SSCC code kan via XML koppeling orders (optie) geëxporteerd en geïmporteerd worden.
Het XML element <ORD_COLLI_IDENTIFIER_SSCCID> moet geplaatst worden onder
<ORDERREGELDETAIL>

Ordernummer te kopiëren
Het ordernummer van een order is eenvoudig te kopiëren en te plakken. In het venster Invoeren orders
debiteur kunt u het ordernummer selecteren en via het rechtermuisknop menu of via de
toetsencombinatie Ctrl+C kopiëren en plakken.

lay-outs
De volgende velden zijn toegevoegd aan de diverse layouts.
Orderbevestiging-, proforma-nota-, pakbon- en factuur-layout;
Leveringsconditie nummer,
Correspondentie adres Land EU-lid,
Factuur adres Land EU-lid,
Verzend adres Land EU-lid,
Eindbestemming Land EU lid,
Vestigingsadres e-mail (van de debiteur).
Een volledig overzicht van de wijzigingen en toevoegingen in layouts kunt u vinden in het document
Wijzigingen_Layouts_554 op www.king.eu/downloads/king-5-54/ tab Handleidingen.

Diversen
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Leveren
Bij leveren vanuit de order, via de knop Leveren onder aan het orderscherm, wordt de leverdatum van de
order overgenomen in het afdruk voorloopscherm bij T/m leverdatum.
Hierdoor kun je een order met een leverdatum in de toekomst direct leveren. Tot en met King 5.53 werd bij
leveren de verwerkingsdatum ingevuld bij T/m leverdatum. Deze moest vervolgens handmatig aangepast
worden om een order met een leverdatum in de toekomst toch te kunnen leveren.

Verzamellijst-layout
Op de verzamellijst is aan te geven of een artikel volgartikelen heeft of dat het artikel juist een volgartikel
is. Bij een volgartikel is aan te geven in welke order het hoofdartikel staat (ordernummer) en op welke
orderregel het hoofdartikel in de betreffende order staat.
De volgende velden zijn hiervoor beschikbaar in de layout;
Heeft volgartikelen,
Is volgartikel,
Ordernummer hoofdartikel,
Orderregel hoofdartikel.
Een volledig overzicht van de wijzigingen en toevoegingen in layouts kunt u vinden in het document
Wijzigingen_Layouts_554 op www.king.eu/downloads/king-5-54/ tab Handleidingen.

Afsluiten boekjaar
Het is mogelijk om een boekjaar voorlopig af te sluiten (inclusief voorlopige boekingsgangen) of definitief af
te sluiten (exclusief voorlopige boekingsgangen). Bij het voorlopig afsluiten van een boekjaar maakt King
een beginbalans-boeking aan die niet definitief te maken is.
Omdat bij het afsluiten van een boekjaar het niet altijd duidelijk is of het vorige boekjaar voorlopig is
afgesloten, en bij het verwerken van alle boekingsgangen een voorlopige beginbalans niet definitief
Diversen
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gemaakt kan worden, is aan het Definitief afsluiten van een boekjaar een melding toegevoegd. Indien een
of meerdere oude boekjaren voorlopig afgesloten zijn krijgt u hier een waarschuwingsmelding.

Indien u op Doorgaan klikt zal een niet-volledige beginbalans aangemaakt worden omdat voorlopige
boekingsgangen niet meegaan in een definitieve boekjaar afsluiting.

Rechten
Via rechten is het instelbaar of bij een magazijnontvangst de valuta gewijzigd mag worden.

Goedkeuren activiteiten en Accepteren projectmutaties
Goedkeuren activiteiten
Bij goedkeuren activiteiten is nu duidelijker op te geven welke mutaties het scherm moet tonen.

Bij Mutaties kunt u aanvinken of u Nog goed te keuren en/of goedgekeurde mutaties wilt tonen.
Bij Status kunt u de status van de mutaties selecteren: Concept, Ingeleverd, Afgekeurd en/of Geaccepteerd.
Al naar gelang de status van de activiteit kunt u deze Goedkeuren of Afkeuren.
Accepteren projectmutaties
Het venster van Accepteren projectmutaties is aangepast. In het venster is het Tonen van projectmutaties
verplaatst van het menu punt Weergeven naar de kop van het venster.
Hier geeft u op welke projectmutaties het venster moet tonen.

Bij Mutaties kunt u aanvinken of u Nog goed te keuren en/of goedgekeurde mutaties wilt tonen.
Bij Status kunt u de status van de mutaties selecteren: Concept, Ingeleverd, Afgekeurd en/of Geaccepteerd.
Al naar gelang de status van de projectmutatie kunt u deze Accepteren, Terughalen of Afkeuren.
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