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King startscherm met tegels 
Vanaf King 5.62a heeft startscherm een frissere blik gekregen.  
Op het startscherm zijn tegels met een snelkoppeling beschikbaar voor de functies die veel gebruikt 
worden. Bekijk de instructievideo: Starttegels King 5.62a 

Dashboard per debiteur 
Er is een ‘Dashboard per debiteur’ toegevoegd. Hier zie je snel en overzichtelijk belangrijke 
financiële informatie van deze debiteur. 

Bankenkoppeling  
Vanaf release 5.62 is het mogelijk om je banktransacties (rekeningafschriften van je Zakelijke 
bankrekening) van de grote banken automatisch in King in te lezen, zonder handmatige 
handelingen.  

Automatisch verwerken banktransacties 
Je banktransacties kunnen automatisch gematcht en geboekt worden in je administratie(s).  
Dit houdt in dat zodra de transacties in King zijn ingelezen, King direct de bijbehorende debiteur-, 
crediteur- of grootboekrekening erbij zoekt en op de juiste facturen afboekt.  

 

Diverse wijzigingen 
▪ Import/Export XML NAW: de Contactpersoonsgegevens (t.b.v. email), bij tabblad ‘Documenten’ zijn 

nu ook te importeren en te exporteren. 
▪ Magazijnontvangsten: het pakbonnummer van de leverancier is verplicht in te stellen. 
▪ Productie:  

o Een artikel is te markeren als ‘Via directe productie’. Bij het invoeren van verkooporders 
worden deze artikelen automatisch in backorder gezet en gemarkeerd als ‘directe 
productie’ zodat er eenvoudiger productie-orders kunnen worden aangemaakt. 

o Er zijn meer debiteur- en ordergegevens mogelijk op afdruk en zoekvenster 
▪ Invoeren orders:  

Via ‘Ga naar’-knop kun je nu ook naar de factuur- en uitleverhistorie van de betreffende order, 
indien van toepassing. 

▪ Koppeling met Trifact:  
o Zoekcode vullen bij nieuwe crediteur vanuit Trifact,  
o omschrijving journaalpost overnemen vanuit Trifact,  
o betere uitwisseling BTW en betalingsconditie met Trifact 

▪ Offertes:  
De afhandeling van nieuwe prijsafspraken is verbeterd en instelbaar 

▪ Webservice inkoopfacturen:  
Je kunt nu ook (meerdere) digitale archiefstukken koppelen aan een inkoopfactuur. 

▪ Tabel met contactpersonen (tabRelatie): een extra veld is toegevoegd: RelCreated, om de datum en 
tijd van toevoegen te bewaren.  

▪ De performance van King is verbeterd 
▪ Diverse onvolkomenheden zijn aangepast 
 
 
 

https://youtu.be/mdkxmPTAkFg
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