NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
King 5.56

Versie 5.56.00, juni 2017
© Quadrant Software B.V.
Alle rechten voorbehouden

Nieuwe functionaliteiten in King 5.56a1

Dit document geeft inzicht in de nieuwe functionaliteiten van King 5.56a1 ten opzichte van release 5.55.
Gedetailleerde programmabeschrijvingen zijn op te vragen (met F1) in het helpsysteem van King bij de betreffende
programmafuncties en onderdelen.
Naast de in dit document genoemde functionaliteiten zijn er in King 5.56 nog meer aanpassingen en uitbreidingen
doorgevoerd. Bekijk hiervoor de release notes King 5.56. Deze staan op onze website http://service.king.eu onder
Download King 5.56a > tab Release notes.

Wij wensen je veel succes met King 5.56.
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1. PayperEmail (Buckaroo)
King heeft een koppeling met de payment provider Buckaroo. Hierdoor kunnen de rekeningafschriften van Buckaroo
automatisch opgehaald worden zodat deze vervolgens in King verwerkt kunnen worden.
Toegevoegd in King 5.56a1 is de functionaliteit PayperEmail.
Buckaroo kan hiermee de betaling van een factuur mogelijk maken via een breed aanbod aan nationale en
internationale betaalmethoden.
Via een button of link in de e-mail kunnen je klanten eenvoudig de factuur betalen.
NB. De verschillende betaalmethodes hangen af van je contract bij Buckaroo.

Instellen Buckaroo koppeling
Bij de eigen bankrekeningen maak je een bankrekening aan voor Buckaroo. Klik op de knop Wijzig Pakket… om in te
stellen dat de bankrekening voor Buckaroo is.
In de tab Koppeling Buckaroo kun je de door Buckaroo verstrekte gegevens invullen bij Gebruikersnaam,
Bestandsnaam key en Passfrase.

Instellen PayperEmail
Om de betaling via Buckaroo mogelijk te maken moet je een apart afdrukformaat voor e-mail aanmaken.
De e-mail kan zowel in Tekst als HTML formaat aangemaakt worden. In een HTML mail kun je een mooie knop
aanmaken die linkt naar de betaalpagina. In een mail in tekstformaat kun je alleen de URL zetten die verwijst naar de
betaalpagina. De gebruiker kan deze dan kopiëren en openen in de webbrowser.
In de gegevens van het afdrukformaat dat je gebruikt voor het e-mailen van je facturen selecteer je bij Betaalverzoek
de keuze Betaalknop via PayperEmail (Buckaroo). Er verschijnt een tabblad Buckaroo waarin je de door Buckaroo
aangeleverde Webkey en Secret key moet invullen.
De overige URL invoervelden zijn niet verplicht en behoeven alleen ingevuld te worden indien je afwijkende locaties
gebruikt. Bijv. als je meerdere afzetkanalen bediend en de klant terug wilt leiden naar de juiste pagina na betaling.
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E-mail in tekstformaat:
Bij een e-mail in tekstformaat plaats je het URL-betaalverzoek in het afdrukformaat onder: E-mail gegevens > Bericht.
Dit doe je door de snelkoppeling <url_betaalverzoek> in je bericht te plaatsen met de rechtermuisknop. De koppeling
zal de URL in de mail plaatsen, waarmee de klant naar zijn/haar betalingsmogelijkheid wordt doorgestuurd.
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E-mail met HTML opmaak
Voor een HTML mail wordt een voorbeeld HTML meegeleverd, deze kun je vinden op:
\\Quadrant\demoafbeeldingen\Diverse\PayperEmail.html.
Als je dit voorbeeld wilt gebruiken pas dit bestand dan aan met je eigen gegevens, tekst, logo en afbeeldingen.

2. Dashboard
Voor een grafisch overzicht van de Openstaande posten, de Liquiditeit en Liquiditeitsprognose, en van de Omzet,
Opbrengsten en kosten per periode van het huidige boekjaar ga je naar het menupunt Organisatie > Dashboard.
Het dashboard toont de stand op basis van de huidige datum (systeemdatum van de PC).
Indien je in een ander (vorig of afgesloten) boekjaar bent aangemeld zal de stand per einddatum van het boekjaar
getoond worden.
De volgende dashboard items worden getoond
 Crediteuren/Debiteuren - gemiddeld aantal dagen openstaand: het gemiddeld aantal dagen dat de posten openstaan.
 Crediteuren/Debiteuren - ouderdom aantal posten: de ouderdomsanalyse, aantal dagen aantal dagen openstaande posten.
 Crediteuren/Debiteuren - ouderdom openstaand bedrag: de ouderdomsanalyse openstaande bedragen.
 Crediteuren/Debiteuren - percentage vervallen posten: het percentage openstaande posten die vervallen zijn.
 Liquiditeit: bank & kassaldo en saldo debiteuren & crediteuren.
 Liquiditeitsprognose 30 dagen: huidig bank/kassaldo + verwachte ontvangsten/betalingen, komende 30 dagen.
 Omzet per periode: omzetstatistiek met vergelijking vorig jaar.
 Opbrengsten en kosten per periode: omzet, kosten en resultaat.
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Via de instellingen knop
kun je aangeven welke dashboard items getoond worden.
De indeling van het dashboard kun je wijzigen door de items naar de juiste plaats te slepen.
De weergave van de verschillende dashboard items hangt af van de rechten die de gebruiker heeft op de menu
onderdelen. Bijv.: Indien men geen Recht heeft om de Openstaande posten van debiteuren in te zien, zullen ook die
dashboard items niet getoond worden (alleen met de functionaliteit Rechten per gebruiker).
TIP: Je kunt het dashboard automatisch opstarten met King door dit menupunt in de werkbalk Autostart te zetten.

3. Magazijnlocaties
De magazijnlocaties zijn uitgebreid met een aantal waardes om beter aan te geven wat de maat, het volume en het
doel van de locatie is.
De volgende velden zijn hiervoor toegevoegd.
-

ABC-indeling: keuze A, B, C en overige om het type locatie mee te duiden (bv. A-locatie voor artikelen met een hoge
doorloopsnelheid op een makkelijk te bereiken plaats)
Locatie type: keuze Ontvangst, Retour, Bulk, Pick, Crossdock, Productie componenten, Productie eindproducten en Overige.
Opslag type: keuze Bulk, Pallet, Legbord, Vak, Grond, Carrousel, Hangend en Overige
Hoge locatie: ja/nee
Geblokkeerd: op een geblokkeerde locatie mogen geen artikelen geplaatst worden maar ze mogen wel gepicked worden.
Afmeting locatie: hier is aan te geven wat de hoogte, breedte en diepte van de locatie is in centimeters en wat het volume van
de locatie is in kubieke centimeters.

Ook kun je voortaan vrije rubrieken toevoegen aan de locaties. Dit kan via het menupunt Vaste gegevens locaties.
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4. Verkoopeenheden bij Offertes
Aan de offertes is de mogelijkheid toegevoegd om van een artikel ook de extra verkoopeenheden te kunnen
selecteren.
Hiervoor zijn een aantal velden toegevoegd/gewijzigd in het tabblad offerteregel:
 Verkoopeenheid, keuzelijst van de verschillende verkoopeenheden.
 Van, aantal voorraadeenheden waaruit de verkoopeenheid bestaat.
 Totaal te offreren, totaal aantal te offreren in voorraadeenheden.
 Prijs per, keuze om de verkoopprijs aan te geven in voorraad of verkoopeenheid.
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In het overzicht van de offerteregels wordt per regel weergegeven welke eenheden geoffreerd worden en hoe deze
geprijsd zijn.

5. Webwinkel – Multishop
Het is in King 5.56 mogelijk om meerdere webwinkels te koppelen aan één administratie. Voor deze webshops is King
de backoffice en via het synchronisatieprogramma KingWSC.exe kunnen de gegevens tussen King en de verschillende
webwinkels uitgewisseld worden.

5.1 Vaste gegevens webwinkel
In de Vaste gegevens webwinkel kun je de gegevens van meerdere webwinkels vastleggen.
Om deze webwinkels van elkaar te onderscheiden geef je voor iedere winkel een uniek Webwinkel ID en een eigen
Webwinkel naam in.

5.2 Debiteuren
Per debiteur is in het tabblad ordergegevens aan te geven of de debiteur een Web-klant is en via vinkjes bepaal je of
de debiteur bij één of meerdere webwinkels Web-klant is.

Default is dit in te stellen in Vaste gegevens debiteuren in het tabblad Ordergegevens (geldt alleen voor nieuw aan te
maken debiteuren). Of om dit voor meerdere (bestaande) debiteuren tegelijk aan te passen: kijk bij Onderhoud
debiteuren.
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5.3 Artikel- en Tarief-gegevens webwinkel(s)
Per artikel is in het tabblad Algemeen aan te geven dat het artikel een Web-artikel is. Via vinkjes kun je hier bepalen of
het artikel aan één of meerdere webwinkels gekoppeld is, en aan welke webwinkel.

Default is dit in te stellen bij Vaste gegevens artikelen in het tabblad Defaults algemeen (alleen voor nieuw aan te
maken artikelen). Of om dit voor meerdere (bestaande) artikelen tegelijk aan te passen: kijk bij Onderhoud artikelen.
Bij Tarieven is dit instelbaar in het tabblad Instellingen.

Default is dit in te stellen in Vaste gegevens tarieven (alleen voor nieuw aan te maken tarieven).

5.4 Werken met meerdere webwinkels
Synchronisatie
Bij het synchroniseren zullen de gegevens tussen King en de betreffende webwinkel uitgewisseld worden.
Voor het starten van een KingWsc.exe (webwinkelsynchronisatie) is een extra parameter ‘WS <webwinkel ID>’
toegevoegd waarmee de te synchroniseren webwinkel aangegeven kan worden. Deze parameter is alleen nodig bij
meerdere webwinkels binnen een administratie.
Maakt men gebruik van meerdere webwinkels binnen één administratie dan moet er rekening mee gehouden worden
dat het externe ordernummer uniek moet zijn. Per webwinkel zal dus een unieke range voor de web ordernummers
ingesteld moeten worden.
Wachtrij
De gegevens die vanuit King naar de webwinkels gesynchroniseerd moeten worden kun je inzien via het menupunt
Verkopen > Webwinkel > Wachtrij synchronisatie.
Dit venster toont de te synchroniseren gegevens voor alle webwinkels. In de kolom Webwinkel kun je zien naar welke
webwinkel het gegeven gesynchroniseerd wordt.
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Bij het toevoegen van gegevens aan de wachtrij geef je eerst aan naar welke van je webwinkels de toe te voegen
gegevens gesynchroniseerd moeten worden.

Beoordelen prospects
In het venster Beoordelen prospects en NAW-wijzigingen is een extra veld Webwinkel toegevoegd, zodat zichtbaar is
via welke webwinkel de prospect afkomstig is.
Als de prospect geaccepteerd wordt zal deze direct Web-klant zijn in de betreffende webwinkel.

Order info
In de verkooporder die in King vanuit de webwinkel komt, is te zien in welke webwinkel deze order is geplaatst.
Dit kun je nakijken in het tabblad Vaste gegevens in de order en tevens zie je hier het externe order nummer.
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In het venster Openstaande orders is een kolom Webwinkel toegevoegd zodat hier zichtbaar is uit welke webwinkel de
orders komen.

XML bestanden en XSD-schema’s
Voor de uitwisseling van gegevens met de webwinkel wordt gebruik gemaakt van XML bestanden.
Aan de xml van debiteuren, artikelen, tarieven en orders is een onderdeel toegevoegd om de betreffende webwinkel
op te kunnen geven.

Aan de webwinkelkant zijn geen wijzigingen nodig in de afhandeling van de XML bestanden, behalve dat het
weborder-nummer uniek dient te zijn.
Er zijn XSD-schema’s beschikbaar, deze zijn te downloaden via onze support site

6. Herziene indeling van het orderinvoerscherm
Als gevolg van de introductie van verkoopeenheden in King 5.55 was het orderinvoerscherm aangepast.
In het tabblad Regelgegevens waren de prijzen en de aantallen voor levering en facturering in afzonderlijke tabbladen
geplaatst. Hierdoor moest de gebruiker een extra tabblad aanklikken om deze gegevens in te zien.
In 5.56 zijn deze gegevens samengevoegd en in één overzichtelijk tabblad geplaatst.
Het tabblad Orderregel toont nu een volledig overzicht van de prijs, korting en aantallen van de orderregel.
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7. Diversen
7.1 Kopiëren variabele balanscode
Het is mogelijk om een variabele balanscode te kopiëren naar een nieuwe balanscode.
Ga hiervoor naar het menupunt Variabele balansen. Zie onder Stamgegevens > Balanscodes > Variabele balanscodes.
Klik hier op de balanscode die gekopieerd moet worden, en ga naar het menupunt Muteren > Kopiëren naar …

In het geopende venster Kopiëren van balanscode geef je de nieuwe balanscode op. En je bepaald of de koppeling
naar de grootboekrekeningen mee gekopieerd moet worden en of je de balanscode na het kopiëren direct wilt
muteren.

7.2 Verzamelpakbonnen
Naast verzamelfacturen is het vanaf King 5.56 ook mogelijk om verzamelpakbonnen af te drukken.
Voor het verzamelen van meerdere orders op één pakbon moet de keuze Aparte leveringen op Nee staan.
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Deze keuze is in te stellen per order in het tabblad Vaste gegevens:

Ook kan bij de Vaste gegevens van Debiteuren (of per debiteur apart) in het tabblad Ordergegevens worden
aangegeven dat je geen Aparte leveringen wilt. Dan wordt de levering van verschillende orders op één pakbon
verzameld.
Bij het verzamelen van pakbonnen kijkt King naar de volgende instellingen van de orders:
- Aparte levering staat op Nee
- Verzendadres komt overeen
- Valuta komt overeen
- Leveringsconditie komt overeen
- Inclusief BTW komt overeen
- EDI-order komt overeen
Alle artikelen van de geleverde orders komen op één pakbon te staan.

7.3 Bestellingen kopiëren
Bij veel bedrijven komen herhalende inkooporders voor. Om dit te vereenvoudigen is de mogelijkheid gemaakt om
bestellingen te kopiëren.
In het venster Openstaande bestellingen en Openstaande bestellingen per leverancier.. kun je een bestelling
selecteren. Vervolgens kun je deze via het menupunt Muteren > Kopiëren naar … in zijn geheel kopiëren.

Het is mogelijk om meteen een andere leverancier te selecteren, en aan te geven dat de bestelling na het kopiëren
direct geopend zal worden om te muteren.
Het vinkje Prijzen opnieuw bepalen zorgt ervoor dat de prijzen aangepast worden naar de huidige prijzen van de
geselecteerde leverancier.
NB. Het wijzigen van de leverancier kan niet bij kopiëren vanuit het venster Openstaande bestellingen van leverancier.

7.4 Tijd kunnen meegeven bij import XML magazijnontvangst
King registreert bij het aanmaken van een magazijnontvangst naast de datum ook de tijd waarop de
magazijnontvangst is aangemaakt.
Bij de XML import van magazijnontvangsten was het alleen mogelijk om de datum van de magazijnontvangst mee te
geven. Om de registratie in King volledig te maken is aan de import de mogelijkheid toegevoegd om ook de tijd te
importeren. Hiervoor moet de volgende XML tag toegevoegd worden aan het import bestand:
<MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>13:05</MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>
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7.5 De omzet van projecten in een andere maand kunnen boeken.
Bij het factureren van projectfacturen is het voortaan mogelijk om de omzet in een andere periode te laten boeken
dan de factuur, zoals dit bij facturatie van verkooporders al langer mogelijk is.
Bij het factureren van projectfacturen zal nu rekening gehouden worden met de instellingen bij Boek-/Factuurdatum
in Vaste gegevens orders/facturering Tab Boeking facturering.

Via deze instelling zullen de factuur en de BTW op de factuurdatum geboekt worden en de omzet op de opgegeven
boekdatum.

7.6 Afsluiten boekjaar
Omdat het niet voor iedereen duidelijk was hoe je een boekjaar Voorlopig of Definitief afsloot hebben we de
procedure van het afsluiten van het boekjaar aangepast.
Als je het Boekjaar afsluiten start, volgt een duidelijke uitleg en keuze voor het Voorlopig of Definitief afsluiten van het
boekjaar.
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7.7 Mailbericht in afdrukformaat taal afhankelijk
Om het elektronisch versturen van documenten naar buitenlandse debiteuren en crediteuren beter te ondersteunen
is het e-mail bericht in de afdrukformaten taal afhankelijk gemaakt.
In het tabblad Bericht kun je per taalcode een e-mail bericht opstellen of een HTML bestand voor mail koppelen. Bij
het elektronisch versturen van documenten zal, afhankelijk van de taalcode van de betreffende debiteur of crediteur,
de juiste e-mail verzonden worden.

7.8 Opstartparameters voor de database server via DB-Parameters.ini
Het komt voor dat er extra parameters moeten worden toegevoegd aan de database server van King. Deze moeten in
het register van de server toegevoegd worden aan de opstartparameters van de database server. Bij een update van
King werden deze opstartparameters echter telkens verwijderd, en moesten dus weer handmatig toegevoegd
worden.
Om het toevoegen van opstartparameters eenvoudiger te maken en het verwijderen te voorkomen, wordt vanaf
King 5.55 bij een server-installatie of -update het bestand DB-Parameters.ini toegevoegd aan de datamap van King.
In dit bestand kunnen de gewenste opstartparameters geplaatst worden.
Als het bestand DB-Parameters.ini al voorkomt zal deze niet vervangen worden, de hierin vastgelegde parameters
zullen bij een update niet verloren gaan.
Indien geen extra parameters toegevoegd zijn zal in de datamap wel het bestand DB-Parameters.ini voorkomen. Maar
dit bestand zal dan leeg zijn. Het dient wel aanwezig te zijn in de datamap van King. Zonder dit bestand zal de
database server van King niet starten.
Voorbeelden van gebruikte parameters:
 Voor Factuur2King de parameter voor de webservice: -xs http(port=<poortnummer>)
 Om een administratie standaard op te starten: <bestandspad><Bestandsnaam>
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Na het toevoegen of wijzigen van parameters zal de database server herstart moeten worden om de nieuwe of
gewijzigde parameters actief te maken.
Neem voor het toevoegen van extra opstartparameters contact op met de helpdesk van King.
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