King en UBL
Universal Business Language (UBL) is een standaard voor elektronische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor
het uitwisselen van digitale facturen of bestelbonnen.

Voordelen van digitale facturen en UBL
Zowel de Nederlandse als de Belgische overheid hebben gekozen voor UBL 2.0 als standaard XML-formaat
voor e-facturatie. Door het gebruik van UBL wordt het mogelijk om facturen digitaal te versturen, in te
lezen en volledig automatisch te verwerken, zonder menselijk handelen.
Met UBL is 100% factuurherkenning mogelijk.
Kostenbesparing

Accountant of boekhouder

Door het invoeren van UBL-facturen kan een kostenbesparing
tot 70% gerealiseerd worden, blijkt uit diverse onderzoeken.
Dat scheelt euro’s per factuur!

Door met UBL-facturen te gaan werken kunnen accountants
en boekhouders zich onderscheiden en hun diensten nog
beter afstemmen op de vraag van hun klant.

Tijdbesparing

Consultancy

UBL-facturen worden direct in de boekhouding verwerkt.
Handmatig boeken van de inkoopfacturen hoeft niet meer.

Het is een hele stap om met UBL-facturen te beginnen,
daarom staan onze consultants klaar om je te ondersteunen
bij de inrichting.

Altijd een actuele boekhouding
Doordat facturen direct automatisch in de boekhouding
worden verwerkt, is je administratie altijd actueel.

Minder kans op fouten
Bij UBL-facturen is duidelijk welke factuurinformatie wordt
aangeleverd, waardoor automatisch verwerken mogelijk is en
fouten worden voorkomen.

Voor wie?
Iedere organisatie die met facturen te maken heeft, of dit nu
in grote of kleine aantallen is, kunnen efficiënter werken via
UBL-facturen.
Organisaties die werken voor de overheid zijn al verplicht
UBL-facturen aan te leveren.

Wat heb je nodig?
Verkoopfacturen:
 Om de facturen vanuit King als UBL-facturen te kunnen verzenden, heb je de functionaliteit King2UBL nodig (standaard in
alle King-versies mogelijk).
 Voor het definiëren van de portal wordt € 125,00 per uur berekend (er wordt minimaal 1 uur in rekening gebracht).

Inkoopfacturen:
 Om UBL-facturen automatisch in King te kunnen verwerken, heb je UBL2King nodig.
 In King financieel Plus en vanaf King Factureren Plus mogelijk.
 Voor het definiëren van de portal wordt € 125,00 per uur berekend (er wordt minimaal 1 uur in rekening gebracht).
 Per inkoopfactuur zijn de kosten € 0,40.

INFO
Verkoopafdeling King, tel. (010) 264 63 20
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