Specificaties xml import bestanden

Met deze standaardprogramma's en opties kunnen XML-bestanden worden ingelezen in King.
Dit geldt o.a. voor XML-bestanden met tarieven, journaalposten, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers,
NAW-gegevens, openstaande posten, orders, orderwijzigingen, verzendgegevens, magazijnontvangsten, artikelen,
verkoopstaffeltabellen, prijsafspraken of projectmutaties.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
Let op: het importbestand moet aan bepaalde eisen voldoen.
Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie hierover.
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Algemeen: het importeren van XML-bestanden in King
Layouts
Bij het inlezen dient gebruik gemaakt te worden van een layout (inleesinstelling).
Als het programma start, kunnen met de knoppen Wijzigen, Toevoegen en Verwijderen de layouts genuteerd worden.
De volgende instellingen kunnen worden bijgehouden:
• Layout-nummer, het volgnummer van de layout.
• Omschrijving, de omschrijving van de layout.
• Bestandsnaam, de default-bestandslocatie en naam van het XML-bestand.
Via het menu onder de rechtermuisknop kunnen variabelen in de bestandsnaam opgenomen worden. Bij het
daadwerkelijk importeren kan deze default-waarde nog gewijzigd worden.
Tip: met King Jobs is het mogelijk om bestanden uit een bepaalde map in te lezen (dus met verschillende
bestandsnamen), door gebruik te maken van een batch-bestand. Kijk voor meer informatie bij Meer bestanden in
map importeren door KingJob.
• Normaliseer bronbestand, selecteer dit vakje om overtollige spaties, tabs en enters die in het bronbestand
voorkomen bij het inlezen buiten beschouwing te laten.
Het bronbestand zelf wordt niet gewijzigd. Indien een bestand ingelezen wordt met tekst die niet genormaliseerd
moet worden (bijv. tekst met alinea’s), dan dient dit vakje uitgezet te worden(of de betreffende tekst in het
bronbestand opgenomen te worden als <![CDATA[tekst]]> (tussen de open en sluit-tag).
• Bestand verwijderen, geef hier aan of het inleesbestand nadat het volledig is ingelezen moet worden verwijderd:
Ja, Nee of Vragen.
Bij de laatste keuze volgt dan een melding en kan alsnog besloten worden of het bestand wel of niet moet worden
verwijderd.
NB. Is het inleesbestand niet volledig ingelezen, dan zal King het uiteraard niet verwijderen.
• Foute records opslaan in, locatie en naam van het XML-bestand waarin de niet-ingelezen records worden
opgenomen.
Kan het programma een boekingsgang, relatie, order, artikel, enz. niet inlezen, dan wordt die namelijk
overgeslagen en gaat het programma verder met de volgende. Deze niet-ingelezen gegevens kunnen in een apart
bestand worden opgenomen. Het is aan te bevelen om dat te doen, want dan kan dit bestand na aanpassing
opnieuw worden ingelezen zonder dat dat er gegevens dubbel ingelezen worden.
Via het menu onder de rechtermuisknop kunnen variabelen in de bestandsnaam worden opgenomen.
De record- en kolomnummers in het verslag hebben betrekking op het oorspronkelijke inleesbestand, dus niet op
het bestand waarin alleen de niet-ingelezen records zijn opgenomen.
NB. Wordt het invoerveld leeggelaten, dan wordt er geen foutenbestand aangemaakt. Wordt alleen alleen een
locatie ingegeven, dus zonder bestandsnaam, maar wel eindigend op \, dan maakt King een bestand aan onder de
naam <inleesbestand>_Fout.xml. Wordt hier alleen een bestandsnaam ingevuld, dan wordt het bestand
aangemaakt in de locatie waar het inleesbestand staat.
• Gegevens toevoegen, bij het inlezen van artikelen, NAW-gegevens en magazijnontvangsten kun je hier aangeven
of nieuwe artikelen, nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties of nieuwe magazijnontvangsten aan King moeten
worden toegevoegd.
Maak het vakje leeg als je geen nieuwe gegevens toe wilt voegen. NB. Bij Magazijnontvangsten kies je daarvoor
als je het inleesbestand alleen maar door King wilt laten controleren
• Kostprijscontrole uitvoeren bij het inlezen van orders kun je hier aangeven of op de kostprijs in de orderregels mag
worden gewijzigd. Seleceer je het vakje, dan mag de kostprijs alleen worden gewijzigd als dat in de
artikelgegevens zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal gefactureerd beide nul zijn. Wordt het
vakje leeggelaten, dan wordt de kostprijs in de orderregels gewoon overschreven door de kostprijs in het XMLbestand
• Inkoopprijs overnemen als kostprijs, bij het inlezen van artikelen kan je de kostprijs van het artikel laten vullen met
de inkoopprijs uit het inleesbestand. Dit gebeurt alleen als de kostprijs in het inleesbestand niet is ingevuld.
NB. Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden overigens niet direct in het artikelenbestand
doorgevoerd: ze worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma Wijzigen prijzen. Pas nadat die
prijswijzigingen daar zijn verwerkt, staan ze in het artikelenbestand
• Gegevens overschrijven, bij het inlezen van artikelen en NAW-gegevens kan hier worden aangegeven of
bestaande artikelen of bestaande debiteuren/crediteuren/relaties gewijzigd mogen worden.
In de tabel onderaan op het venster kan dan per veld aangegeven worden of het overschreven mag worden met
de waarde in het inleesbestand. Velden die niet in die lijst voorkomen, worden bij het inlezen overschreven door de
waarde in het bestand.
• Prijzen automatisch berekenen, selecteer het vakje als niet alleen van de nieuwe artikelen, maar ook van de
bestaande artikelen de prijzen opnieuw moeten worden berekend overeenkomstig de Artikelgegevens (rubriek
Prijzen autom. berekenen).
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Menupunt Algemeen > Support is alleen voor Supportdoeleinden.
Inlezen
• Om een XML-bestand in te lezen, kies je in het zoekvenster een layout en klik je vervolgens op Importeren.
In het invoerveld Bestand kan de locatie en naam van het inleesbestand ingegeven worden. Vervolgens klik je op
Inlezen.
Op het venster wordt de voortgang van het inlezen weergegeven. Bij fouten wordt aangeven welk veld het laatst is
verwerkt. Over het algemeen is dit ook het veld waarvan de verwerking een probleem oplevert, maar in sommige
gevallen worden velden groepsgewijs verwerkt en is het laatst verwerkte veld niet het veld dat het probleem
oplevert.
• Voorraadcorrecties kunnen bij het inlezen eventueel direct worden verwerkt, zie hiervoor bij Eisen aan het XMLbestand met voorraadcorrecties.
• Na de verwerking kun je het programma verlaten met de knop Sluiten.
• Van het importeren wordt een verwerkingsverslag gemaakt. Dit verwerkingsverslag kan via afdrukken woren
afgedrukt en bij programma Verwerkingsverslagen worden bekeken.
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Eisen aan het XML-bestand met grootboekrekeningen
Met dit programma kunnen nieuwe grootboekrekeningen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XMLinleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_GROOTBOEKREKENINGEN
Veldnaam
<KING_GROOTBOEKREKENINGEN>

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft begin en eind aan Eenmaal
van het King<GROOTBOEKREKENINGEN >
inleesbestand met
grootboekrekeningen

GROOTBOEKREKENINGEN
Veldnaam
Omschrijving
<GROOTBOEKREKENINGEN> Geeft begin en eind aan van de
rekeninggegevens in het Kinginleesbestand

Mogelijke inhoud Belangrijk
Een of meer keren Verplicht
<REKENING >

GROOTBOEKREKENING
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<REKENING> Geeft per grootboekrekening het begin en het Zie hierna, bij Velden van
eind aan van de in te lezen gegevens
de grootboekrekening
Velden van de Grootboekrekening
Veldnaam
<RKS_NUMMER>
<RKS_KPNUMMER>

Omschrijving
Nummer van de
grootboekrekening
Nummer van de
kostenplaats

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke invoer
Max. 10 cijfers
Max. 8 cijfers, hoofdrekening
én kostenplaats moeten
voorkomen in King. Niet
toegestaan bij debiteur– en
crediteurrekeningen
Max. 8 cijfers, hoofdrekening
én kostendrager moeten
voorkomen in King. Niet toe
gestaan bij debiteur- en
crediteurrekeningen
Max. 10 tekens

Belangrijk
Verplicht

<RKS_KDNUMMER>

Nummer van de
kostendrager

<RKS_ZOEKCODE>

Zoekcode van de
grootboekrekening
Omschrijving
Max. 40 tekens
Rekeningsoort
BAL, ACT, PAS, RES, KOS, Als het veld leeg is, wordt
OPB, DEB, CRED
bij debiteur– en
crediteurrekeningen DEB
of CRED gekozen, bij
overige rekeningen BAL
Boekzijde
DEB, CRED,
Als het veld leeg is, wordt
GEENVOORKEUR,
de waarde gekozen die
DAGBOEK
overeenkomt met de
rekeningsoort
Afdrukzijde
DEB, CRED, SALDO
Als het veld leeg is, wordt
de waarde gekozen die
overeenkomt met de
rekeningsoort
Valutacode
Max. 3 cijfers, moet
Als het veld leeg is, wordt
voorkomen in King
de basisvaluta gekozen

<RKS_OMSCHRIJVING>
<RKS_SOORT>

<RKS_BOEKZIJDE>

<RKS_AFDRUKZIJDE>

<RKS_VALUTACODE>
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Veldnaam
<RKS_BTWCODE>

Omschrijving
BTW-code

Mogelijke invoer
Max. 3 cijfers, moet
voorkomen in King
<RKS_TEGENREKENING>
DefaultMax. 26 tekens, moet
tegenrekening
voorkomen in King en mag
zelf geen tegenrekening
hebben
<RKS_INV_REFERENTIE>
Referentienummer true of false (hoofd- en/of
invoeren
kleine letters); 1 of 0. Bij
debiteur– en
crediteurrekeningen is true/1
verplicht
<RKS_REFERENTIE_IN_BEGINBALANS> Referentienummers true of false (hoofd- en/of
in beginbalans
kleine letters); 1 of 0
<RKS_GEBLOKKEERD>
Geblokkeerd
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
<RKS_AANTALLEN>
Aantallen
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
<RKS_TARIEFINKOOP>
Tarief inkoop
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken en max. 2
decimalen
<RKS_TARIEFVERKOOP>
Tarief verkoop
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken en max. 2
decimalen
<RKS_OPMERKING>
Opmerking
Memoveld

Belangrijk

Als het veld leeg is, wordt
bij debiteur- en
crediteurrekeningen true
gekozen, bij de overige
rekeningen false
Als het veld leeg is, wordt
false gekozen
Als het veld leeg is, wordt
false gekozen
Als het veld leeg is, wordt
false gekozen

De rekeningsoort kan in enkele gevallen niet worden gewijzigd:
• het is niet mogelijk om de soort resultaten/kosten/opbrengsten te wijzigen in balans/activa/passiva of andersom als
er op die rekening al is geboekt in een andere valuta dan de basisvaluta;
• het is niet mogelijk om de rekeningsoort van een debiteur- en crediteurrekening te wijzigen.
Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_GROOTBOEKREKENINGEN>
<GROOTBOEKREKENINGEN>
<REKENING>
<RKS_NUMMER>4110</RKS_NUMMER>
<RKS_KPNUMMER/>
<RKS_KDNUMMER/>
<RKS_ZOEKCODE>Huur</RKS_ZOEKCODE>
<RKS_OMSCHRIJVING>Huur bedrijfspand</RKS_OMSCHRIJVING>
<RKS_SOORT>KOS</RKS_SOORT>
<RKS_BOEKZIJDE>DEB</RKS_BOEKZIJDE>
<RKS_AFDRUKZIJDE>DEB</RKS_AFDRUKZIJDE>
<RKS_VALUTACODE>EUR</RKS_VALUTACODE>
<RKS_BTWCODE/>
<RKS_TEGENREKENING/>
<RKS_INV_REFERENTIE>false</RKS_INV_REFERENTIE>
<RKS_GEBLOKKEERD>false</RKS_GEBLOKKEERD>
<RKS_AANTALLEN>true</RKS_AANTALLEN>
<RKS_TARIEFINKOOP>3.50</RKS_TARIEFINKOOP>
<RKS_TARIEFVERKOOP>4.95</RKS_TARIEFVERKOOP>
<RKS_OPMERKING>Ruimte voor opmerkingen</RKS_OPMERKING>
</REKENING>
</GROOTBOEKREKENINGEN>
</KING_GROOTBOEKREKENINGEN>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <RKS_NUMMER>4140</RKS_Nummer> wordt niet
geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
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•

•
•

Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met kostenplaatsen/kostendragers
Met dit programma kunnen nieuwe kostenplaatsen en kostendragers worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het
XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Een
XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_KOSTENPLAATSEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_KOSTENPLAATSEN> Geeft begin en eind aan van het Kinginleesbestand met kostenplaatsen

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal
Verplicht
<KOSTENPLAATSEN
>

KOSTENPLAATSEN
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<KOSTENPLAATSEN> Geeft begin en eind aan van de
Een of meer keren
kostenplaatsen in het King-inleesbestand <KOSTENPLAATS >

Belangrijk
Verplicht

KOSTENPLAATS
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<KOSTENPLAATS> Geeft per kostenplaats het begin en het eind Zie hierna, bij Velden
aan van de in te lezen gegevens
van de Kostenplaats

Belangrijk
Verplicht

Velden van de Kostenplaats
Veldnaam
<KP_NUMMER>
<KP_ZOEKCODE>
<KP_OMSCHRIJVING>

Omschrijving
Nummer van de kostenplaats
Zoekcode
Omschrijving

Mogelijke invoer
Max. 8 cijfers
Max. 10 tekens
Max. 40 tekens

KING_KOSTENDRAGERS
Veldnaam
Omschrijving
<KING_KOSTENDRAGERS> Geeft begin en eind aan van het Kinginleesbestand met kostendragers

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal
Verplicht
<KOSTENDRAGERS
>

KOSTENDRAGERS
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<KOSTENDRAGERS> Geeft begin en eind aan van de
Een of meer keren
kostendragers in het King-inleesbestand <KOSTENDRAGER >

Belangrijk
Verplicht

KOSTENDRAGER
Veldnaam
Omschrijving
<KOSTENDRAGER> Geeft per kostendrager het begin en het
eind aan van de in te lezen gegevens

Belangrijk
Verplicht

Velden van de Kostendrager
Veldnaam
<KD_NUMMER>
<KD_ZOEKCODE>
<KD_OMSCHRIJVING>

Omschrijving
Nummer van de kostendrager
Zoekcode
Omschrijving

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met kostenplaatsen:
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Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden
van de Kostendrager

Mogelijke invoer
Max. 8 cijfers
Max. 10 tekens
Max. 40 tekens

Belangrijk
Verplicht

<KING_KOSTENPLAATSEN>
<KOSTENPLAATSEN>
<KOSTENPLAATS>
<KP_NUMMER>14</KP_NUMMER>
<KP_ZOEKCODE>Admin</KP_ZOEKCODE>
<KP_OMSCHRIJVING>Administratie</KP_OMSCHRIJVING>
</KOSTENPLAATS>
</KOSTENPLAATSEN>
</KING_KOSTENPLAATSEN>

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met kostendragers:
<KING_KOSTENDRAGERS>
<KOSTENDRAGERS>
<KOSTENDRAGER>
<KD_NUMMER>111</KD_NUMMER>
<KD_ZOEKCODE>King5</KD_ZOEKCODE>
<KD_OMSCHRIJVING>Ontwikkeling King.Net</KD_OMSCHRIJVING>
</KOSTENDRAGER>
</KOSTENDRAGERS>
</KING_KOSTENDRAGERS>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <KP_NUMMER>14</KP_Nummer> wordt niet
geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King.
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met tarieven
Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe tarieven worden toegevoegd en bestaande gewijzigd.
Het XML-inleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_TARIEVEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_TARIEVEN> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met
tarieven
TARIEVEN
Veldnaam
<TARIEVEN>

TARIEF
Veldnaam
<TARIEF>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de tarieven in het Kinginleesbestand

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal <TARIEVEN Verplicht
>

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<TARIEF >

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft per tarief het begin en het eind aan van de in te lezen Zie hierna, bij Velden van het
gegevens
Tarief

Velden van het Tarief
Veldnaam
<TAR_NUMMER>
<TAR_ZOEKCODE>
<TAR_OMSCHRIJVING>

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke invoer
Max. 20 posities
Max. 8 posities
Max. 40 posities

Belangrijk
Verplicht

<TAR_OPBRENGSTGROEP>

Omschrijving
Tariefcode
Zoekcode
Omschrijving
(intern)
Groep

Max. 4 cijfers, moet
voorkomen als
opbrengstgroep in King

<TAR_BTWCODEVERKOOP>

BTW-code

Max. 3 cijfers, moet
voorkomen als BTWcode in King

<TAR_KORTINGSPERCENTAGE>

Kortingspercentage Bedrag tussen –100 en
100, max. 2 decimalen

<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>

Aantal decimalen
prijzen

0, 1, 2 of 3

<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>

Aantal decimalen
aantallen

0, 1, 2 of 3

Als het veld ontbreekt,
wordt de
opbrengstgroep
overgenomen uit de
Vaste gegevens
tarieven
Als het veld ontbreekt,
wordt de BTW-code
overgenomen uit de
Vaste gegevens
tarieven.
Als het veld ontbreekt,
wordt de korting
overgenomen uit de
Vaste gegevens
tarieven.
Als het veld ontbreekt,
wordt het aantal
decimalen
overgenomen uit de
Vaste gegevens
tarieven.
Als het veld ontbreekt,
wordt het aantal
decimalen
overgenomen uit de
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Veldnaam

Omschrijving

Belangrijk
Vaste gegevens
tarieven.
<TAR_KOSTPRIJS>
Kostprijs exclusief Max. 10 cijfers voor het Wordt afgerond op het
BTW
decimaalteken en max. 3 gekozen AANTAL
decimalen
DECIMALENPRIJZEN.
Als het veld ontbreekt
en in de Vaste
gegevens tarieven
gekozen is voor het
automatisch berekenen
van de kostprijs én de
verkoopprijs bekend is,
dan wordt de kostprijs
berekend.
<TAR_VERKOOPPRIJSEXCLBTW> óf
Verkoopprijs
Max. 9 cijfers voor het
Wordt afgerond op het
<TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>
exclusief BTW óf decimaalteken en max. 3 gekozen AANTAL
inclusief BTW
decimalen
DECIMALENPRIJZEN.
Als het veld ontbreekt
en in de Vaste
gegevens tarieven
gekozen is voor het
automatisch berekenen
van de verkoopprijs én
de kostprijs bekend is,
dan wordt de
verkoopprijs berekend.
<TAR_AANTALLENBIJHOUDEN>
Aantallen
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
Geblokkeerd voor true of false (hoofd- en/of
verkooporders
kleine letters); 1 of 0
<TAR_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJORDERINVOER Kostprijs wijzigen true of false (hoofd- en/of Als het veld ontbreekt,
>
bij orderinvoer
kleine letters); 1 of 0
wordt deze waarde
overgenomen uit de
Vaste gegevens
tarieven.
<TAR_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>
Tekst wijzigen bij true of false (hoofd- en/of Als het veld ontbreekt,
orderinvoer
kleine letters); 1 of 0
wordt deze waarde
overgenomen uit de
Vaste gegevens
tarieven.
<TAR_WEBTARIEF>
Web-tarief
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen met de
kleine letters); 1 of 0
optie Koppeling met
Webwinkel
<TAR_WEBWINKELS>
De webwinkels
Eén of meerdere keren Niet verplicht
<TAR_WEBWINKEL>
<TAR_WEBTONENVANAF>
In webwinkel vanaf JJJJ-MM-DD
Alleen ingelezen als
TAR_WEBTARIEF =
true
<TAR_WEBTONENTM>
In webwinkel t/m JJJJ-MM-DD
Alleen ingelezen als
TAR_WEBTARIEF =
true
<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
Tekst op factuur
Een of meer keren
Als het veld ontbreekt,
<TAR_TAALOMSCHRIJ wordt de interne
VING>
omschrijving
overgenomen als Tekst
op factuur voor de
default-taal van de
administratie.
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Mogelijke invoer

Veldnaam
<TAR_IS_PROJECT_TARIEF>

Omschrijving
Tarief is
projecttarief

<TAR_PROJECT_GEGEVENS>

Projectgegevens

Mogelijke invoer
Belangrijk
true of false (hoofd- en/of Als het veld ontbreekt,
kleine letters); 1 of 0
is de waarde false. Mag
niet op false worden
gezet als het tarief
voorkomt in een
voorcalculatieregel of
projectmutatie.
Zie hierna, bij Velden
Alleen ingelezen als
van de projectgegevens TAR_IS_PROJECT_TA
RIEF = true

TAR_WEBWINKEL
Veldnaam
TAR_WEBWINKEL

Omschrijving
Een webwinkel

Mogelijke invoer
Zie hierna bij velden van TAR
webwinkel

Belangrijk
Niet verplicht

Velden van TAR webwinkel
Veldnaam
TAR_WEBWINKEL_ID

Omschrijving
Webwinkel ID

Mogelijke invoer
20 posities, moet voorkomen in de
King-administratie

Belangrijk
Niet verplicht

TAR_TAALOMSCHRIJVING
Veldnaam
Omschrijving
<TAR_TAALOMSCHRIJVING Tekst op factuur in een bepaalde
>
taalcode
Velden van de Tekst op factuur
Veldnaam
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAAL
CODE>
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKS
T>

Omschrijving
Taalcode Tekst op
factuur
Tekst op factuur per
taalcode

Velden van de Projectgegevens
Veldnaam
Omschrijving
<TAR_PROJECT_TARIEFSOORT> Tarief is

<TAR_PROJECT_EENHEID>

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Zie hierna, bij Velden van de Tekst op
factuur

Mogelijke invoer
Max. 3 posities, moet voorkomen als
taalcode in King

Mogelijke invoer
ACT (activiteit) of
MACH (overige
kosten)
Max. 20 posities

Eenheid

Belangrijk

Belangrijk
Als het veld ontbreekt, is de
waarde ACT

Alleen ingelezen als
TARIEFSOORT = MACH; bij een
Activiteit is de eenheid altijd "Uren"
<TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUU Uren factureren in andere true of false
Alleen ingelezen als TARIEF
REENHEID>
eenheid
(hoofd- en/of
SOORT = ACT. Mag niet worden
kleine letters); 1 of gewijzigd als het tarief voorkomt in
0
een voorcalculatieregel of
projectmutatie.
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHE Afwijkende factuureenheid Max. 20 posities Alleen ingelezen als
ID>
HEEFT_FACTUUREENHEID =
true. Niet te wijzigen als het tarief
voorkomt in een
voorcalculatieregel of project
mutatie.
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHE Omrekenfactor afwijkende Bedrag tussen
Alleen ingelezen als
IDFACTOR>
factuureenheid
0,01 en 99,99.
HEEFT_FACTUUREENHEID =
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Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke invoer Belangrijk
true, als het veld ontbreekt, wordt
1 als factor gebruikt. Niet te
wijzigen als het tarief voorkomt in
een voorcalculatieregel of
projectmutatie.
<TAR_PROJECT_BEREKENVERKO Verkoopprijs o.b.v.
VERKEXCLBTW Als het veld ontbreekt, wordt
OPPRIJSOBV>
of
gekozen voor VERKEXCLBTW
DOORBELPERC
<TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJS Verkoopprijs excl. BTW per Max. 10 cijfers
Aantal ingelezen decimalen is
EXCLBTW>
factuureenheid
voor het
afhankelijk van de gekozen
decimaalteken en AANTALDECIMALENPRIJZEN.
max. 3 decimalen Als het veld ontbreekt, wordt de
verkoopprijs excl. BTW van het
tarief overgenomen
<TAR_PROJECT_DOORBELASTPE Doorbelastingspercentage Minimaal 0,
Als het veld ontbreekt, wordt
RCENTAGE>
maximaal 10.000 gekozen voor een percentage van
100
<TAR_PROJECT_STANDAARD_GE Standaardwaarde voor
true of false
Als het veld ontbreekt, is de
BRUIKSTOESTEMMING>
gebruikstoestemming
(hoofd- en/of
waarde true
kleine letters); 1 of
0
<TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDV Geblokkeerd voor invoer
true of false
Als het veld ontbreekt, is de
OORINVOER>
(hoofd- en/of
waarde false
kleine letters); 1 of
0

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_TARIEVEN>
<TARIEVEN>
<TARIEF>
<TAR_NUMMER>Schoonmaak</TAR_NUMMER>
<TAR_ZOEKCODE>SCHOON</TAR_ZOEKCODE>
<TAR_OMSCHRIJVING>Schoonmaakwerkzaamheden</TAR_OMSCHRIJVING>
<TAR_OPBRENGSTGROEP>50</TAR_OPBRENGSTGROEP>
<TAR_BTWCODEVERKOOP>1</TAR_BTWCODEVERKOOP>
<TAR_KORTINGSPERCENTAGE>5</TAR_KORTINGSPERCENTAGE>
<TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</TAR_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
<TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>1</TAR_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
<TAR_KOSTPRIJS>10</TAR_KOSTPRIJS>
<TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>80</TAR_VERKOOPPRIJSINCLBTW>
<TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>true</TAR_AANTALLEN_BIJHOUDEN>
<TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</TAR_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
<TAR_WEBTARIEF>true</TAR_WEBTARIEF>
<TAR_WEBWINKELS>
<TAR_WEBWINKEL>
<TAR_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</TAR_WEBWINKEL_ID>
</TAR_WEBWINKEL>
<TAR_WEBWINKEL>
<TAR_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</TAR_WEBWINKEL_ID>
</TAR_WEBWINKEL>
</TAR_WEBWINKELS>
<TAR_WEBTONENVANAF>2013-01-01</TAR_WEBTONENVANAF>
<TAR_WEBTONENTM>2014-12-31</TAR_WEBTONENTM>
<TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
<TAR_TAALOMSCHRIJVING>
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Het pand schoonmaken </TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
</TAR_TAALOMSCHRIJVING>
<TAR_TAALOMSCHRIJVING>
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
<TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Cleaning the building</TAR_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
</TAR_TAALOMSCHRIJVING>
</TAR_TAALOMSCHRIJVINGEN>
<TAR_IS_PROJECT_TARIEF>true</TAR_IS_PROJECT_TARIEF>
<TAR_PROJECT_GEGEVENS>
<TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>ACT</TAR_PROJECT_TARIEFSOORT>
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<TAR_PROJECT_EENHEID>Uren</TAR_PROJECT_EENHEID>
<TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>false</TAR_PROJECT_HEEFT_FACTUUREENHEID>
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>Uren</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEID>
<TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>1</TAR_PROJECT_FACTUUREENHEIDFACTOR>
<TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>DOORBELPERC</TAR_PROJECT_BEREKENVERKOOPPRIJSOBV>
<TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>50</TAR_PROJECT_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
<TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>60</TAR_PROJECT_DOORBELASTPERCENTAGE>
<TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>1</TAR_PROJECT_STANDAARD_GEBRUIKSTOESTEMMING>
<TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>false</TAR_PROJECT_GEBLOKKEERDVOORINVOER>
</TAR_PROJECT_GEGEVENS>
</TARIEF>
</TARIEVEN>
</KING_TARIEVEN>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <TAR_ZOEKCODE>Kmverg</Tar_Zoekcode> wordt
niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• De Projectgegevens worden alleen ingelezen met de optie Projecten;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met magazijnen
Met deze optie kan een XML-bestand met magazijnen en locaties in King worden ingelezen.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_MAGAZIJNEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_MAGAZIJNEN Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met
>
magazijnen
MAGAZIJNEN
Veldnaam
<MAGAZIJNEN>

MAGAZIJN
Veldnaam
<MAGAZIJN>

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<MAGAZIJNEN>

Belangrijk

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft begin en eind aan van de magazijnen in het King- Een of meer keren
inleesbestand
<MAGAZIJN>

Omschrijving
Geeft per magazijn het begin en eind aan van de in te
lezen gegevens

Velden van het Magazijn
Veldnaam
Omschrijving
<MAG_CODE>
magazijn code

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van het
Magazijn

Mogelijke inhoud

<MAG_ADRESCODE>

adrescode van het
magazijn
<MAG_ZOEKCODE>
zoekcode magazijn
<MAG_OMSCHRIJVING> omschrijving
magazijn
<MAG_OPMERKING>
opmerkingenveld
<MAG_LOCATIES>
<MAG_LOCATIE>
<LOC_CODE>
code locatie

Belangrijk

Belangrijk
verplicht binnen
<MAGAZIJN>,
max 3 cijfers
max. 3 cijfers
10 posities
40 posities

<LOC_OMSCHRIJVING> omschrijving locatie
<LOC_ABC_INDELING> ABC-indeling
locatie
<LOC_TYPE>
soort locatie
OVERIGE, ONTVANGST, RETOUR, BULK, PICK,
CROSSDOCK. PRODUCTIE_COMPONENTEN,
PRODUCTIE_EINDPRODUCT (hoofdletters)
<LOC_OPSLAG_TYPE> soort opslag
OVERIGE, BULK, PALLET, LEGBORD, VAK,
GROND, CARROUSEL, HANGEND
<LOC_HOGE_LOCATIE> indien hoge locatie true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0
<LOC_GEBLOKKEERD> indien geblokkeerd true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0
<LOC_HOOGTE>
hoogte locatie
centimeters

<LOC_BREEDTE>

Belangrijk

breedte van locatie centimeters
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verplicht binnen
<LOCATIE>, max
3 cijfers
40 posities

10 posities voor
de komma, en 2
decimalen
10 posities voor
de komma, en 2
decimalen

Veldnaam
<LOC_DIEPTE>

Omschrijving
diepte van locatie

Mogelijke inhoud
centimeters

<LOC_MAX_VOLUME>

maximum volume
locatie

cm3, 2 decimalen

<LOC_VRIJERUBRIEKEN vrije rubrieken
>
LOC_VRIJERUBRIEK
Veldnaam
Omschrijving
<LOC_VRIJERUBRIE Gegevens vrije
K>
rubriek

Belangrijk
10 posities voor
de komma, en 2
decimalen
10 posities voor
de komma, en 2
decimalen

een of meer keer <LOC_VRIJERUBRIEK>

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de vrije
rubrieken locatie

Velden van de vrije rubrieken locatie
Veldnaam
Omschrijving
<LOC_VRIJERUBRIEK_N Naam van de vrije
AAM>
rubriek
<LOC_VRIJERUBRIEK_ Inhoud van de
WAARDE>
vrije rubriek

Belangrijk
Komt eenmaal voor per locatie per
vrije rubriek

Mogelijke inhoud
Belangrijk
max 40 tekens, moet
bestaan in King
Afhankelijk van het type Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de
rubriek.
default (indien aanwezig)

Voorbeeld:
<MAGAZIJNEN>
<MAGAZIJN>
<MAG_CODE>001</MAG_CODE>
<MAG_ZOEKCODE/>
<MAG_OMSCHRIJVING>Inkomende goederen</MAG_OMSCHRIJVING>
<MAG_ADRESCODE>001</MAG_ADRESCODE>
<MAG_OPMERKING>Koud</MAG_OPMERKING>
<MAG_LOCATIES>
<MAG_LOCATIE>
<LOC_CODE>101</LOC_CODE>
<LOC_OMSCHRIJVING>Retour locatie</LOC_OMSCHRIJVING>
<LOC_ABC_INDELING>A</LOC_ABC_INDELING>
<LOC_TYPE>RETOUR</LOC_TYPE>
<LOC_OPSLAG_TYPE></LOC_OPSLAG_TYPE>
<LOC_HOGE_LOCATIE>TRUE</LOC_HOGE_LOCATIE>
<LOC_GEBLOKKEERD>FALSE</LOC_GEBLOKKEERD>
<LOC_HOOGTE>11</LOC_HOOGTE>
<LOC_BREEDTE>12</LOC_BREEDTE>
<LOC_DIEPTE>13</LOC_DIEPTE>
<LOC_MAX_VOLUME>14</LOC_MAX_VOLUME>
<LOC_VRIJERUBRIEKEN>
<LOC_VRIJERUBRIEK>
<LOC_VRIJERUBRIEK_NAAM/>
<LOC_VRIJERUBRIEK_WAARDE/>
</LOC_VRIJERUBRIEK>
</LOC_VRIJERUBRIEKEN>
</MAG_LOCATIE>
<MAG_LOCATIE>
<LOC_CODE>102</LOC_CODE>
</MAG_LOCATIE>
<MAG_LOCATIE>
<LOC_CODE>103</LOC_CODE>
</MAG_LOCATIE>
</MAG_LOCATIES>
</MAGAZIJN>
<MAGAZIJN>
<MAG_CODE>002</MAG_CODE>
<MAG_LOCATIES>
<MAG_LOCATIE>
<LOC_CODE>101</LOC_CODE>
</MAG_LOCATIE>
<MAG_LOCATIE>
<LOC_CODE>102</LOC_CODE>
</MAG_LOCATIE>
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</MAG_LOCATIES>
</MAGAZIJN>
</MAGAZIJNEN>
</KING_MAGAZIJNEN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.
Ook in de 'openen' en 'sluiten'-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<MOR_BTWCODE>012</MOR_Btwcode> wordt niet geaccepteerd.
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt.
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken.
Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen
dien je in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1". Dus bijv.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>.
Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen.
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met taken
Met programma Importeren Taken in XML-formaat kunnen nieuwe taken aan King worden toegevoegd. Het XMLinleesbestand moet aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Zie het
voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben. Een XSDschema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op
https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_TAKEN
Veldnaam
<KING_TAKEN>
TAKEN
Veldnaam
<TAKEN>
TAAK
Veldnaam
<TAAK>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met taken

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal <TAKEN> Verplicht

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Belangrijk
Geeft begin en eind aan van de taken in het King-inleesbestand Een of meer keren <TAAK> Verplicht

Omschrijving
Geeft per taak het begin en het eind aan van de in te lezen
gegevens

Velden van de Taak
Veldnaam
Omschrijving
<TAAK_GEBRUIKERCODE> Gebruikerscode

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
Taak

<TAAK_TAAKSOORT>

Taaksoort

<TAAK_EINDDATUM>

Einddatum

Mogelijke invoer
Max. 10 posities, Moet
bestaan in King en moet
toegang hebben tot deze
administratie
Max. 10 posities, moet
bestaan in King
JJJJ-MM-DD

<TAAK_BEGINDATUM>

Begindatum

JJJJ-MM-DD

<TAAK_PRIORITEIT>

Prioriteit

<TAAK_OMSCHRIJVING>
<TAAK_OPMERKING>
<TAAK_NAW_GERELATEE
RD>
<TAAK_NAW_BESTAND>

Omschrijving
Opmerking
Taak heeft
betrekking op
NAW-bestand

PRIO_GEEN, PRIO_LAAG,
PRIO_NORMAAL,
PRIO_HOOG,
PRIO_URGENT
Max. 80 posities

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Als het veld niet voorkomt, wordt de
taak op naam gesteld van de nu
aangemelde gebruiker
Verplicht veld
Als het veld niet voorkomt, wordt de
verwerkingsdatum gebruikt als
einddatum
Als het veld niet voorkomt, wordt de
verwerkingsdatum gebruikt als
begindatum
Als dit veld niet voorkomt, wordt
PRIO_NORMAAL gebruikt

true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
D, C of nummer van bestaand Alleen ingelezen als de taak NAWrelatiebestand
gerelateerd is, is in dat geval verplicht
<TAAK_NAW_NUMMER>
Debiteur, crediteur Max. 10 cijfers, moet bestaan Alleen ingelezen als de taak NAWof relatie
in opgegeven NAW-bestand gerelateerd is, is in dat geval verplicht
<TAAK_NAW_CONTACTPE Contactpersoon
Max. 3 cijfers, moet bestaan Alleen ingelezen als de taak NAWRSOON>
bij opgegeven debiteur,
gerelateerd is
crediteur of relatie
<TAAK_IN_BEHANDELING> In behandeling
true of false (hoofd- en/of
Als het veld niet voorkomt, wordt false
kleine letters); 1 of 0
gebruikt
<TAAK_IN_BEHANDELING_ Datum waarop
JJJJ-MM-DD
Als het veld niet voorkomt terwijl de
DATUM>
deze taak in
taak in behandeling is, wordt de
behandeling is
verwerkingsdatum gekozen
genomen
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Veldnaam
Omschrijving
<TAAK_IN_BEHANDELING_ Gebruiker die deze
GEBRUIKERCODE>
taak in behandeling
heeft genomen
<TAAK_AFGEHANDELD>
Afgehandeld

Mogelijke invoer
Max. 10 posities, moet
bestaan in King en toegang
hebben tot deze administratie
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
JJJJ-MM-DD

Belangrijk
Als het veld niet voorkomt terwijl de
taak in behandeling is, wordt de code
van de aangemelde gebruiker gekozen
Als het veld niet voorkomt, wordt false
gebruikt
<TAAK_AFGEHANDELD_DA Datum waarop
Als het veld niet voorkomt terwijl de
TUM>
deze taak is
taak afgehandeld is, wordt de
afgehandeld
verwerkingsdatum gekozen
<TAAK_AFGEHANDELD_GE Gebruiker die deze Max. 10 posities, moet
Als het veld niet voorkomt terwijl de
BRUIKERCODE>
taak heeft
bestaan in King en toegang taak afgehandeld is, wordt de code van
afgehandeld
hebben tot deze administratie de aangemelde gebruiker gekozen
<TAAK_INGEVOERD_DATU Datum waarop
JJJJ-MM-DD
M>
deze taak is
ingevoerd
<TAAK_INGEVOERD_GEBR Gebruiker die deze Max. 10 posities, moet
UIKERSCODE>
taak heeft
bestaan in King en toegang
ingevoerd
hebben tot deze administratie
De waarde van de velden Ingevoerd op (datum) en Ingevoerd door (gebruikerscode) wordt bepaald bij het inlezen van
het bestand.
Voorbeeldbestand
<KING_TAKEN>
<TAKEN>
<TAAK>
<TAAK_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_GEBRUIKERCODE>
<TAAK_TAAKSOORT>Nabellen</TAAK_TAAKSOORT>
<TAAK_EINDDATUM>2012-10-24</TAAK_EINDDATUM>
<TAAK_BEGINDATUM>2012-10-17</TAAK_BEGINDATUM>
<TAAK_PRIORITEIT>PRIO_NORMAAL</TAAK_PRIORITEIT>
<TAAK_OMSCHRIJVING>Nabellen klant ivm probleem</TAAK_OMSCHRIJVING>
<TAAK_OPMERKING>Installatie niet gelukt.</TAAK_OPMERKING>
<TAAK_NAW_GERELATEERD>true</TAAK_NAW_GERELATEERD>
<TAAK_NAW_BESTAND>D</TAAK_NAW_BESTAND>
<TAAK_NAW_NUMMER>12004690</TAAK_NAW_NUMMER>
<TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>2</TAAK_NAW_CONTACTPERSOON>
<TAAK_IN_BEHANDELING>true</TAAK_IN_BEHANDELING>
<TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>2012-10-18</TAAK_IN_BEHANDELING_DATUM>
<TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_IN_BEHANDELING_GEBRUIKERCODE>
<TAAK_AFGEHANDELD>true</TAAK_AFGEHANDELD>
<TAAK_AFGEHANDELD_DATUM>2012-10-19</TAAK_AFGEHANDELD_DATUM>
<TAAK_AFGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>Jan</TAAK_AFGEHANDELD_GEBRUIKERCODE>
<TAAK_INGEVOERD_DATUM>2013-10-18T12:48:38</TAAK_INGEVOERD_DATUM>
<TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERCODE>Gebruik</TAAK_INGEVOERD_GEBRUIKERCODE>
</TAAK>
<TAAK>
<TAAK_GEBRUIKERCODE>Sjaak</TAAK_GEBRUIKERCODE>
<TAAK_TAAKSOORT>Backups</TAAK_TAAKSOORT>
<TAAK_PRIORITEIT>PRIO_HOOG</TAAK_PRIORITEIT>
<TAAK_OMSCHRIJVING>Dailybackup</TAAK_OMSCHRIJVING>
</TAAK>
</TAKEN>
</KING_TAKEN>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <TAAK_NAW_BESTAND>D</ Taak_Naw_Bestand>
wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabel;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
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•

De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met digitale archiefstukken
Met dit programma kunnen nieuwe digitale archiefstukken worden toegevoegd.
Het XML-inleesbestand moet wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Zodra de archiefstukken in King zijn ingelezen, kunnen de journaalposten via XML worden aangeleverd met daarbij de
verwijzing naar het betreffende archiefstuk. Dit kan op basis van het externe id (DAR_EXTERN_ID). Bij het inlezen van
de journaalposten wordt dan (via het veld JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID) automatisch een koppeling gelegd naar de
juiste archiefstukken in King (zie Importeren XML-bestand met journaalposten).
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_DIGITAAL_ARCHIEF
Veldnaam
Omschrijving
<KING_DIGITAAL_ARCHIEF> Geeft begin en eind aan van het Kinginleesbestand met digitale archiefstukken
DIGITAAL_ARCHIEF
Veldnaam
Omschrijving
<DIGITAAL_ARCHIEF> Geeft begin en eind aan van de digitale
archiefstukken in het King-inleesbestand

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal
Verplicht
<DIGITAAL_ARCHIEF>

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Een of meer keren
Verplicht
<DIGITAAL_ARCHIEFSTUK
>

DIGITAAL_ARCHIEFSTUK
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
Belangrijk
<DIGITAAL_ARCHIEFSTUK> Geeft per digitaal archiefstuk het begin en het Zie hierna, bij Velden van Verplicht
eind aan van de in te lezen gegevens
Digitaal archiefstuk
Velden van Digitaal Archiefstuk
Veldnaam
Omschrijving
<DAR_ARCHIEFSOORT> Archiefsoort

Mogelijke invoer
Belangrijk
Max. 10 posities, moet als Verplicht
Archiefsoort bestaan in
King
<DAR_EXTERN_ID>
Externe ID
Max. 20 posities
DAR_EXTERN_ID is voor de koppeling
met externe pakketten die de
archiefstukken kunnen aanleveren. Dit
nummer wordt opgeslagen in het digitale
archiefstuk. Als later een journaalregel
geimporteerd wordt kan op basis van dit
nummer het betreffende archiefstuk
gekoppeld worden aan die journaalregel.
<DAR_DATUM>
Datum
JJJJ-MM-DD
Als dit veld niet is ingevuld, wordt de
waarde overgenomen uit de Archiefsoort
<DAR_AANGEMAAKT_DOO Aangemaakt door Max. 40 posities
Als dit veld niet is ingevuld, wordt de
R>
tijdens het importeren actieve gebruiker
ingevuld
<DAR_AANGEMAAKT_OP> Aangemaakt op
JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS Als dit veld niet is ingevuld, wordt de
systeemdatum en -tijd overgenomen
<DAR_INTERNE_CODE>
Interne code
Max. 40 posities
Als dit veld niet is ingevuld, wordt de
waarde overgenomen uit de Archiefsoort
<DAR_EXTERNE_CODE> Externe code
Max. 40 posities
Als dit veld niet is ingevuld, wordt de
waarde overgenomen uit de Archiefsoort
<DAR_NAW_SOORT>
NAW-soort
DEBITEUR, CREDITEUR, Als dit veld niet is ingevuld, wordt gekozen
RELATIE, GEEN,
voor NOG_TOEWIJZEN
NOG_TOEWIJZEN

- 20 -

Veldnaam
<DAR_NAW_BESTAND>

Omschrijving
NAW-bestand

<DAR_NAW_NUMMER>

NAW-nummer

<DAR_CONTACTPERSOON Contactpersoon
>
<DAR_OPMERKING>

Opmerking

<DAR_BESTANDSNAAM>

Bestandsnaam

<DAR_VERWERKSOORT> Verwerking

<DAR_DAGBOEK>

Dagboek

<DAR_AFGEHANDELD>

Afgehandeld

Mogelijke invoer
D, C of volgnummer van
bestaand relatiebestand in
King

Belangrijk
Verplicht als bij DAR_NAW_SOORT is
gekozen voor RELATIE. Moet leeg zijn als
DAR_NAW_SOORT op GEEN of
NOG_TOEWIJZEN staat
Max. 10 cijfers, moet
Verplicht als bij DAR_NAW_SOORT is
bestaan in het opgegeven gekozen voor DEBITEUR, CREDITEUR of
NAW-bestand in King
RELATIE.
Max. 3 cijfers, moet
bestaan bij de opgegeven
debiteur, crediteur of relatie
Als dit veld niet is ingevuld, wordt de
waarde overgenomen uit de Archiefsoort
Max. 255 posities
Verplicht. Dit is de naam van en locatie
waar het bestand staat op moment van
import. Waar het bestand terecht komt en
hoe het gaat heten na het importeren is
afhankelijk van de instellingen van de
gebruikte Archiefsoort.
GEEN,
Als dit veld niet is ingevuld, wordt de
INVOEREN_JOURNAALP waarde overgenomen uit de Archiefsoort
OSTEN, OVERIGE
Max. 10 posities, moet als Alleen van toepassing als bij
dagboekcode bestaan in
DAR_VERWERKSOORT is gekozen voor
King
INVOEREN_JOURNAALPOSTEN. Als dit
veld niet is ingevuld, wordt de waarde
overgenomen uit de Archiefsoort
0 of 1, false of true (kleine Als dit veld niet is ingevuld, wordt het
letters)
ingelezen archiefstuk op Niet-afgehandeld
gezet.

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met digitale archiefstukken:
<KING_DIGITAAL_ARCHIEF>
<DIGITAAL_ARCHIEF>
<DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>
<DAR_ARCHIEFSOORT>POST_IN</DAR_ARCHIEFSOORT>
<DAR_EXTERN_ID>EXTERNID00001</DAR_EXTERN_ID>
<DAR_DATUM>2012-01-01</DAR_DATUM>
<DAR_AANGEMAAKT_DOOR>Gebruik</DAR_AANGEMAAKT_DOOR>
<DAR_AANGEMAAKT_OP>2012-01-01T08:30:04</DAR_AANGEMAAKT_OP>
<DAR_INTERNE_CODE>KB19</DAR_INTERNE_CODE>
<DAR_EXTERNE_CODE>Ref20110918-d21</DAR_EXTERNE_CODE>
<DAR_NAW_SOORT>DEBITEUR</DAR_NAW_SOORT>
<DAR_NAW_BESTAND>D</DAR_NAW_BESTAND>
<DAR_NAW_NUMMER>12004690</DAR_NAW_NUMMER>
<DAR_CONTACTPERSOON>001</DAR_CONTACTPERSOON>
<DAR_OPMERKING>Brief ontvangen van klant</DAR_OPMERKING>
<DAR_BESTANDSNAAM>C:\Brief.pdf</DAR_BESTANDSNAAM>
<DAR_VERWERKSOORT>INVOEREN_JOURNAALPOSTEN</DAR_VERWERKSOORT>
<DAR_DAGBOEK>Verkoop</DAR_DAGBOEK>
<DAR_AFGEHANDELD>true</DAR_AFGEHANDELD>
</DIGITAAL_ARCHIEFSTUK>
</DIGITAAL_ARCHIEF>
</KING_DIGITAAL_ARCHIEF>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <DAR_ARCHIEFSOORT>14</DAR_Archiefsoort> wordt
niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
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•

version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King.
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met journaalposten
Met deze optie kan een XML-bestand met boekingsgangen worden ingelezen in King. Dat XML-inleesbestand moet wel
aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand
dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Het inleesbestand bevat één of meer boekingsgangen. In die boekingsgangen staan journaalposten. Een journaalpost
bevat altijd twee of meer journaalregels. Het inlees bestand zal dus de volgende opbouw hebben (zie ook het voorbeeld
bestand aan het einde van dit document):
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_JOURNAAL
Veldnaam
Omschrijving
<KING_JOURN Geeft begin en eind aan van KingAAL>
inleesbestand met boekingsgangen
BOEKINGSGANGEN
Veldnaam
<BOEKINGSGANGEN>

BOEKINGSGANG
Veldnaam
<BOEKINGSGANG>

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<BOEKINGSGANGEN>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de
boekingsgegevens in het Kinginleesbestand met boekingsgangen

Omschrijving
Geeft per boekingsgang het begin en
het eind aan van de in te lezen
gegevens

Velden van de Boekingsgang
Veldnaam
Omschrijving
<BG_OMSCHRIJVING>
Omschrijving van de
boekingsgang
<BG_DEFINITIEF>
Status van de
boekingsgang: voorlopig
of definitief
<JOURNAALPOSTEN>
Journaalposten in deze
boekingsgang

Belangrijk
Verplicht, moet eenmaal in
het bestand voorkomen

Mogelijke inhoud
Een of meer keer
<BOEKINGSGANG>

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij
Velden van de
boekingsgang

Belangrijk
Verplicht, moet
eenmaal in het
bestand voorkomen

Belangrijk
Verplicht, moet per boekingsgang
eenmaal in het bestand
voorkomen

Mogelijke invoer
Max. 40 tekens

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt gekozen
voor ‘Inlezen XML-journaal bestand’
true of false (hoofd- en/of Als het veld leeg is, wordt gekozen
kleine letters); 1 of 0
voor false (dus: voorlopig)
Een of meer keren
<JOURNAALPOST>

Het boekingsgangnummer wordt door King aangemaakt; dit kan niet worden ingelezen.
JOURNAALPOST
Veldnaam
<JOURNAALPOST>

Omschrijving
Journaalpostgegevens

Velden van de Journaalpost
Veldnaam
Omschrijving
<JP_DAGBOEKCODE>
Dagboekcode
<JP_BOEKDATUM>

Boekstukdatum

<JP_STUKNUMMER>

Boekstuknummer

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de journaalpost

Mogelijke invoer
Max. 10 tekens, moet voorkomen in de Kingadministratie
JJJJ-MM-DD, moet in het geselecteerde
boekjaar vallen (behalve als het dagboek een
beginbalansdagboek is). In geblokkeerde
boekjaren en periodes mag niet worden
geboekt
Max. 10 cijfers
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Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht veld
Als het veld leeg is,
wordt de
verwerkingsdatum
gebruikt.
Als het veld leeg is,
wordt het aangemaakt

Veldnaam

Omschrijving

<JP_OMSCHRIJVING>

Omschrijving van de Max. 40 tekens
journaalpost
Journaalregels van Een of meer keren <JOURNAALREGEL>
deze journaalpost

<JOURNAALREGELS>

JOURNAALREGEL
Veldnaam
<JOURNAALREGEL>

Mogelijke invoer

Omschrijving
Journaalregelgegevens

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de journaalregel

Velden van de Journaalregel
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<JR_VOLGNUMMER>
Boekstuk volgnummer Max. 3 cijfers

<JR_REKENINGNUMME Grootboekrekening
R>
nummer

<JR_BOEKDATUM>

Boekdatum

<JR_BOEKZIJDE>
<JR_VALUTACODE>

Boekzijde
Valutacode

<JR_VALUTABEDRAG> Geboekt bedrag

<JR_OMSCHRIJVING>

Omschrijving van de
journaalregel

<JR_FACTUURNUMMER Factuur /referentie
>
nummer
<JR_FACTUURDATUM> Factuurdatum

Belangrijk
overeenkomstig de
dagboekgegevens

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt het bij het
inlezen aangemaakt. Tip: verdeel een
journaalpost met meer dan 999 regels
in kleinere journaalposten.
Verplicht veld

Max. 28 tekens (inclusief
eventuele kostenplaats en
kostendrager, met punt vóór de
kostenplaats en vóór de
kostendrager), moet
voorkomen in de Kingadministratie
JJJJ-MM-DD, moet in het
Als het veld leeg is, wordt de
geselecteerde boekjaar vallen boekdatum van de journaalpost
(behalve als het dagboek een overgenomen als de boekdatum van
beginbalansdagboek is). In
de journaalregel. Afhankelijk van de
geblokkeerde boek jaren en
instelling in de Dagboekgegevens
periodes mag niet worden
mag de boekdatum van de
geboekt. Indien zo ingesteld in journaalregels afwijken van de
de Dagboekgegevens moet
boekdatum van de journaalpost.
deze boekdatum in dezelfde
periode vallen als de
boekdatum van de
journaalpost;
DEB of CRED (hoofdletters!) Verplicht veld
Max. 3 tekens, moet
Verplicht veld
voorkomen in de Kingadministratie
Max. 10 cijfers voor het
Verplicht veld. Creditnota's boekt u
decimaalteken en max. 2
hetzelfde als een gewone factuur,
decimalen. Een openstaande alleen met negatieve bedragen. Zie
post kan alleen worden af
voor meer informatie bij Boeken van
geboekt in de valuta van die
gewone facturen en creditnota's;
openstaande post
Max. 40 tekens
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de
dagboekgegevens
Max. 40 tekens
Verplicht als de rekening een debiteur
of crediteur is
JJJJ-MM-DD
Als het veld leeg is en de
openstaande post al in King bestaat,
wordt de factuurdatum overgenomen
van die post. Bestaat de post nog
niet, dan wordt de boekdatum van de
journaalpost overgenomen
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Veldnaam
<JR_VERVALDATUM>

Omschrijving
Vervaldatum

<JR_BETALINGSKENME Betalingskenmerk
RK>
<JR_AANTAL>

Aantal

<JR_ARCHIEFSTUK_NU Volgnummer digitaal
MMER>
archiefstuk

<JR_ARCHIEFSTUK_EX Extern ID
TERN_ID>

<JR_OPENSTAANDE_P OSP gefiatteerd
OST_GEFIATTEERD>

<JR_OPENSTAANDE_P Fiatteerinstelling
OST_FIATTERING_GEWI gewijzigd door
JZIGD_DOOR>
<JR_OPENSTAANDE_P Fiatteerinstelling
OST_FIATTERING_GEWI gewijzigd op
JZIGD_OP>
<HULPREKENING>
Gegevens
hulprekening

Velden van de hulprekening
Veldnaam
Omschrijving
<HULP_SOORT>
Soort hulprekening
(BTW, betalings
verschillen of
koersverschillen)
<HULP_BTWCODE>
BTW-code

<HULP_REKENINGNUMME Rekeningnummer
R>
hulprekening

Mogelijke invoer
Belangrijk
JJJJ-MM-DD, mag niet vóór de Als het veld leeg is en de
factuurdatum liggen
openstaande post in King nog niet
bestaat, wordt bij debiteur- en
crediteurboekingen de vervaldatum
uit gerekend o.b.v. de
betalingsconditie van de debiteur of
crediteur. Bestaat de post al in King,
dan wordt de vervaldatum
overgenomen van de openstaande
post
Max. 24 tekens
Als het veld leeg is, wordt bij debiteuren crediteurboekingen het rekeningen factuurnummer ingevuld
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken en max. 2
decimalen
Max. 20 posities, moet
Alleen van toepassing bij koppeling
voorkomen in de Kingmet een ander pakket. Als zowel
administratie
JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER als
JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_ID
gevuld zijn, moeten ze verwijzen naar
hetzelfde digitale archiefstuk.
Max. 20 posities, moet
Alleen van toepassing bij koppeling
overeenkomen met Extern ID met een ander pakket. Als zowel
van het bijbehorende digitale JR_ARCHIEFSTUK_NUMMER als
archiefstuk
JR_ARCHIEFSTUK_EXTERN_IDgev
uld zijn, moeten ze verwijzen naar
hetzelfde digitale archiefstuk.
true of false (hoofd- en/of
Als het veld leeg is, wordt de
kleine letters); 1 of 0
fiatteerinstelling overgenomen van de
betalingsconditie van de
debiteur/crediteur, en als die niet
bekend is, van de instelling in Vaste
gegevens openstaande posten
debiteuren/crediteuren
Max. 40 tekens,
gebruikerscode moet
voorkomen in King
JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss

Zie hierna, bij Velden van de
hulprekening

Let op: boek de BTW,
betalingsverschillen en
koersverschillenop een hulprekening

Mogelijke inhoud
BTW, BETVS of KRSVS
(hoofdletters!)

Belangrijk
Let op: boek de BTW,
betalingsverschillen en
koersverschillenop een hulprekening

Max. 3 tekens, moet
voorkomen in de Kingadministratie
Max. 28 tekens, moet
voorkomen in de Kingadministratie, moet ongelijk
zijn aan de tegenrekening

Verplicht als de soort hulp rekening
‘BTW’ is
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Verplicht als de soort hulp rekening
BETVS of KRSVS is. Bij de soort BTW
wordt hier de bijbehorende BTWrekening ingevuld

Veldnaam

Omschrijving

<HULP_BOEKZIJDE>

Boekzijde
hulprekening
Valutacode
hulprekening

<HULP_VALUTACODE>

<HULP_VALUTABEDRAG> Geboekt bedrag op
hulprekening

Mogelijke inhoud
Belangrijk
van het dagboek en mag
geen debiteur of crediteur
zijn
DEB of CRED (hoofdletters!) Verplicht als de hulprekeningsoort is
ingevuld
Max. 3 tekens, moet
Verplicht als de hulprekeningsoort is
voorkomen in de Kingingevuld
administratie
Max. 10 cijfers voor het
Verplicht als de hulprekeningsoort is
decimaalteken en max. 2
ingevuld. Creditnota's boekt u
decimalen
hetzelfde als een gewone factuur,
alleen met negatieve bedragen. Zie
voor meer informatie bij Boeken van
gewone facturen en creditnota's;

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_JOURNAAL>
<BOEKINGSGANGEN>
<BOEKINGSGANG>
<BG_OMSCHRIJVING>Boekingsgang 543</BG_OMSCHRIJVING>
<BG_DEFINITIEF>false</BG_DEFINITIEF>
<JOURNAALPOSTEN>
<JOURNAALPOST>
<JP_DAGBOEKCODE>Ink</JP_DAGBOEKCODE>
<JP_BOEKDATUM>2012-08-25</JP_BOEKDATUM>
<JP_STUKNUMMER>987</JP_STUKNUMMER>
<JP_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JP_OMSCHRIJVING>
<JOURNAALREGELS>
<JOURNAALREGEL>
<JR_VOLGNUMMER>001</JR_VOLGNUMMER>
<JR_REKENINGNUMMER>17003194</JR_REKENINGNUMMER>
<JR_BOEKDATUM>2012-08-01</JR_BOEKDATUM>
<JR_BOEKZIJDE>CRED</JR_BOEKZIJDE>
<JR_VALUTACODE>EUR</JR_VALUTACODE>
<JR_VALUTABEDRAG>1190.00</JR_VALUTABEDRAG>
<JR_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JR_OMSCHRIJVING>
<JR_FACTUURNUMMER>20120725</JR_FACTUURNUMMER>
<JR_FACTUURDATUM>2012-07-25</JR_FACTUURDATUM>
<JR_VERVALDATUM>2012-08-25</JR_VERVALDATUM>
<JR_BETALINGSKENMERK>17003193/20120725</JR_BETALINGSKENMERK>
<HULPREKENING>
<HULP_SOORT>BTW</HULP_SOORT>
<HULP_BTWCODE>6</HULP_BTWCODE>
<HULP_BOEKZIJDE>DEB</HULP_BOEKZIJDE>
<HULP_VALUTACODE>EUR</HULP_VALUTACODE>
<HULP_VALUTABEDRAG>190.00</HULP_VALUTABEDRAG>
</HULPREKENING>
</JOURNAALREGEL>
<JOURNAALREGEL>
<JR_VOLGNUMMER>002</JR_VOLGNUMMER>
<JR_REKENINGNUMMER>4330</JR_REKENINGNUMMER>
<JR_BOEKZIJDE>DEB</JR_BOEKZIJDE>
<JR_VALUTACODE>EUR</JR_VALUTACODE>
<JR_VALUTABEDRAG>1000</JR_VALUTABEDRAG>
<JR_OMSCHRIJVING>Promotiemateriaal</JR_OMSCHRIJVING>
</JOURNAALREGEL>
</JOURNAALREGELS>
</JOURNAALPOST>
</JOURNAALPOSTEN>
</BOEKINGSGANG>
</BOEKINGSGANGEN>
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</KING_JOURNAAL>

Overige aandachtspunten:
• Let bij o.a. de boekzijde op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags
moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<JP_STUKNUMMER>987</JP_Stuknummer> wordt niet geaccepteerd!
• Per voorlopige boekingsgang is slechts één dagboek toegestaan. In definitieve boekingsgangen mogen boekingen
in verschillende dagboeken voorkomen;
• Boek de BTW, betalingsverschillen en koersverschillen op een hulprekening. Zijn verschillende BTW-percentages
gebruikt, verdeel dan de debiteurboeking in evenzoveel boekingsregels met elk een aparte BTW-code;
• Creditnota's boekt u hetzelfde als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen. Zie voor meer informatie bij
Boeken van gewone facturen en creditnota's;
• Een journaalpost met meer dan 999 regels kunt u beter verdelen in meer journaalposten; het gebruik van heel
grote journaalposten heeft namelijk nadelige gevolgen voor de snelheid van King;
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Bij het boeken op grootboekrekeningen en het afboeken van openstaande posten wordt niet gekeken of die
rekeningen of posten geblokkeerd zijn;
• Bij het inlezen wordt de toegangscode van het dagboek genegeerd;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Importeren ASCII-bestand met journaalposten en met voorlopige
boekingsgangen
Het ASCII-bestand met de journaalposten moet een bepaalde indeling hebben en bestaan uit een voorlooprecord, één of
meer datarecords en eventueel een sluitrecord.
Er zijn verschillende bestands-layouts mogelijk; zie ook de bijgevoegde voorbeelden.
Let hierbij op de volgende punten:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Boek de BTW, betalingsverschillen, koersverschillen, betalingskorting en kredietbeperking op een hulprekening
(zie voorbeeld 1).
Indien er verschillende BTW-percentages zijn gebruikt, verdeel dan de debiteurboeking in net zoveel
boekingsregels met elk een aparte BTW-code.
Creditnota's worden hetzelfde geboekt als een gewone factuur, alleen met negatieve bedragen.
Zie voor meer informatie bij Boeken van gewone facturen en creditnota's;
De dagboekcode moet worden opgenomen óf in het voorlooprecord, óf in het eerste veld van elke datarecord.
Als de dagboekcode in de datarecords staat, moet het eerste veld van het voorlooprecord leeg zijn (zie voorbeeld
2, 4 en 5).
De boekdatum moet worden opgenomen in het voorlooprecord of in het laatste veld van elke datarecord (zie
voorbeeld 3, 4 en 5).
Afhankelijk van de instelling in de Dagboekgegevens mag de boekdatum van de datarecords onderling afwijken.
Het voorlooprecord moet óf drie (lege of gevulde) velden bevatten (en de datarecords 10, 11 of 12), óf evenveel
velden als de datarecords (dus ook 10, 11 of 12) (zie voorbeeld 2 en 3).
Als in het voorlooprecord niet staat hoeveel datarecords er zijn (in de voorlooprecord moet dan -1 staan), dan moet
die informatie in het sluitrecord worden opgenomen (zie voorbeeld 5).
De velden moeten gescheiden zijn door komma’s. Er mogen dubbele (geen enkele) aanhalingstekens voor en
achter elk veld staan, maar dat is niet verplicht. Het is wel verstandig om de niet-numerieke velden (dus de
tekstvelden) van dubbele aanhalingstekens te voorzien. Als dat namelijk niet gebeurt en er een komma in een
tekstveld voorkomt, wordt deze komma als een veldscheidingsteken beschouwd.
Als decimaalteken mag alleen de punt worden gebruikt, niet de komma.
Alle velden mogen worden uitgevuld met spaties tot de maximumlengte.
Bij numerieke velden mogen die vóór het getal staan, bij tekstvelden alleen achter de tekst (zie voorbeeld 2 en 3).
In tekstvelden worden de achterliggende spaties overigens niet ingelezen.
Als tekstvelden langer zijn dan toegestaan, dan wordt de rechterzijde afgekapt tot de toegestane lengte.
Als getalvelden groter zijn dan 10 cijfers vóór en 2 cijfers na de komma, dan kan het bestand niet worden
ingelezen.
Als het factuurnummer in het ASCII-bestand niet is uitgevuld met spaties voor of achter het nummer, dan wordt het
bij het inlezen uitgevuld met voorloopspaties.
Bij negatieve getallen moet het minteken vóór het getal staan, anders is de invoer ongeldig.
De tekens / \ " en ‘ zijn in alfanumerieke velden toegestaan.
Als in een tekstveld tussen aanhalingstekens twee aanhalingstekens achter elkaar voorkomen, wordt één ervan
verwijderd.
Bij jaartallen met het formaat DDMMJJ wordt een jaartal lager dan 80 geïnterpreteerd als 20JJ, en een jaartal
hoger dan of gelijk aan 80 als 19JJ.
Wordt een journaalregel ingelezen die betrekking heeft op een nieuwe factuurboeking van een debiteur, en heeft
die debiteur een betalingsconditie met Factuur via automatische incasso als Soort factuur, dan wordt de
openstaande post aangemaakt met Automatische incasso als Soort factuur.
Wordt een journaalregel ingelezen die betrekking heeft op een openstaande post die in King al bestaat, dan
worden de factuurdatum en vervaldatum van die post nooit aangepast.
De bestandsnaam moet beginnen met IJP en de extensie .ASC hebben.
Aanbevolen bestandslocatie is de datamap van King.

Opbouw van de records:
Voorlooprecord:
Nr Omschrijving
1 Dagboekcode
2 Boekstukdatum

Max.
Lengte
10
8

Opmerkingen
verplicht veld als de dagboekcode niet in de datarecords wordt opgenomen
DDMMJJ of DDMMEEJJ; verplicht veld en alleen toegestaan als de boekdatum niet in
de datarecords is opgenomen. Is in de voorlooprecord geen boekstukdatum
opgenomen, dan wordt de boekdatum van de eerste journaalregel overgenomen als
boekstukdatum van de journaalpost
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Nr Omschrijving

Max.
Lengte
3 aantal datarecords
6

Opmerkingen
exclusief voorlooprecord

Datarecord:
Nr Omschrijving
1 Dagboekcode
2 Rekeningnummer

Max. Lengte Opmerkingen
10
verplicht veld als de dagboekcode niet in de voorlooprecord is opgenomen
10+1+8+1+8 verplicht veld. Als de dagboekcode in de voorlooprecord staat, is dit het
eerste veld
3 stuk(volg)nummer
10+1+3
bijv. 123456.123. Als het volgnummer niet is ingevuld, wordt het automatisch
aangemaakt
4 omschrijving boeking
40
5 factuur40
verplicht veld als het rekeningnummer een debiteur of crediteur is
/referentienummer
6 vervaldatum
8
DDMMJJ of DDMMEEJJ. Als de vervaldatum niet is ingevuld, wordt die
berekend op basis van de betalingsconditie van de debiteur (maar alleen als
de openstaande post nog niet bestaat, want anders wordt de vervaldatum
overgenomen van de openstaande post)
7 bedrag
1+10+1+2 bijv. 12345678.12; verplicht veld
8 debet/credit
1
D, d, C of c; verplicht veld
9 hulprekening
10+1+8+1+8 het hulprekeningnummer mag niet beginnen met de debiteuren– of
crediteurenparagraaf
10 bedrag hulprekening
1+10+1+2 bijv. 12345678.12; verplicht veld als het hulprekeningnummer is ingevuld
11 aantal
10
12 boekdatum
8
DDMMJJ of DDMMEEJJ; verplicht veld en alleen toegestaan als de
boekstukdatum niet in de voorlooprecord is opgenomen. Is in de datarecords
geen boekdatum opgenomen, dan wordt de boekstukdatum gebruikt die bij
het inlezen wordt opgegeven

Sluitrecord (alleen als in veld 3 van de voorlooprecord -1 staat)
Nr
Omschrijving
Max. Lengte
1 aantal datarecords
6

Opmerkingen
exclusief voorlooprecord

Hieronder enkele voorbeelden. Er zijn uiteraard ook andere layouts mogelijk, als ze maar voldoen aan de genoemde
specificaties.
Voorbeeld 1
Voorlooprecord 3 velden, datarecords 10 velden, geen sluitrecord, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode en
boekdatum staan in de voorlooprecord:
"Inkoop","05022013","2"
"17001955","2.001","Inkoopfactuur","8431/2","31032013","118,29","C","2011","–18,89","0"
"2930","2.002","Inkoopfactuur","","","99,4","D","","","0"
Voorbeeld 2
Voorlooprecord en datarecords 11 velden, alle velden uitgevuld, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode staat in
de datarecords (het eerste veld van de voorlooprecord is dus leeg), boekdatum in de voorlooprecord:
"","080713","5","","","","","","","",""
"Verkoop","12004690","080517.000","Afgeleverd op 08-07-13 te Renesse
","080517","080813","11888.10","D","2001 ","-1898.10","0"
"Verkoop","8110","080517.001","Factuur 080517"," "," ","5350.00","C"," ","0.00","0"
"Verkoop","8120","080517.002","Factuur 080517"," "," ","3295.00","C"," ","0.00","0"
"Verkoop","8130","080517.003","Factuur 080517"," "," ","1295.00","C"," ","0.00","0"
"Verkoop","8140","080517.004","Factuur 080517"," "," ","50.00","C"," ","0.00","0"
Voorbeeld 3
- 29 -

Voorlooprecord en datarecords 11 velden, alle velden uitgevuld, velden tussen aanhalingstekens, dagboekcode staat in
de voorlooprecord, boekdatum in de datarecords:
"Verkoop","","5","","","","","","","",""
"12004690","080517.000","Afgeleverd op 08-07-13 te Renesse
","080517","080813","11888.10","D","2001","-1898.10","0","080713"
"8110","080517.001","Factuur 080517"," "," ","5350.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8120","080517.002","Factuur 080517"," "," ","3295.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8130","080517.003","Factuur 080517"," "," ","1295.00","C"," ","0.00","0","080713"
"8140","080517.004","Factuur 080517"," "," ","50.00","C"," ","0.00","0","080713"
Voorbeeld 4
Voorlooprecord 3 velden, datarecords 12 velden, velden zonder aanhalingstekens, dagboekcode en boekdatum staan in
de datarecords (de eerste twee velden van de voorlooprecord zijn leeg):
,,5
Verkoop,12004690,080517.00,Afgeleverd op 08-07-13 te
Renesse,080517,080813,11888.10,D,2001,-1898.10,0,080713
Verkoop,8110,080517.001,Factuur 080517,,,5350,C,,0,0,080713
Verkoop,8120,080517.002,Factuur 080517,,,3295,C,,0,0,080713
Verkoop,8130,080517.003,Factuur 080517,,,1295,C,,0,0,080713
Verkoop,8140,080517.004,Factuur 080517,,,50,C,,0,0,080713
Voorbeeld 5
Als voorbeeld 4, alleen staat het aantal mutaties in de sluitrecord (in het derde veld van de voorlooprecord staat dus -1):
,,-1
Verkoop,12004690,080517.00,Afgeleverd op 08-07-13 te
Renesse,080517,080813,11888.10,D,2001,-1898.10,0,080713
Verkoop,8110,080517.001,Factuur 080517,,,5350,C,,0,0,080713
Verkoop,8120,080517.002,Factuur 080517,,,3295,C,,0,0,080713
Verkoop,8130,080517.003,Factuur 080517,,,1295,C,,0,0,080713
Verkoop,8140,080517.004,Factuur 080517,,,50,C,,0,0,080713
5
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Eisen aan het XML-bestand met NAW-gegevens
Met deze optie kunnen nieuwe debiteuren/crediteuren/relaties worden toegevoegd en bestaande gewijzigd.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.
Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
• Elke debiteur/crediteur/relatie kan meer contactpersonen (met verschillende contactpersoonfuncties),
selectiecodes, bankrekeningen, verzendadressen/besteladressen en vrije rubrieken hebben.
Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand moet hebben.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_DEBITEUREN / KING_CREDITEUREN / KING_RELATIES
Veldnaam
Omschrijving
<KING_DEBITEUREN Geeft begin en eind aan van het King>
inleesbestand met debiteurgegevens
<KING_CREDITEUR Geeft begin en eind aan van het KingEN>
inleesbestand met crediteurgegevens
<KING_RELATIES> Geeft begin en eind aan van het Kinginleesbestand met relatiegegevens
DEBITEUREN/CREDITEUREN/RELATIES
Veldnaam
Omschrijving
<DEBITEUREN>
Geeft begin en eind aan van de
debiteurgegevens in het King-inleesbestand
<CREDITEUREN>
Geeft begin en eind aan van de
crediteurgegevens in het King-inleesbestand
<RELATIES>
Geeft begin en eind aan van de
relatiegegevens in het King-inleesbestand

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<DEBITEUREN>
Eenmaal
<CREDITEUREN>
Eenmaal <RELATIES>

Belangrijk
Verplicht bij
debiteurbestanden
Verplicht bij
crediteurbestanden
Verplicht bij
relatiebestanden

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<DEBITEUR>
Een of meer keren
<CREDITEUR>
Zie hierna, bij Velden van
het NAW-bestand

Belangrijk
Verplicht bij
debiteurbestanden
Verplicht bij
crediteurbestanden
Verplicht bij
relatiebestanden

Velden van het NAW-bestand
Veldnaam
Omschrijving Mogelijke invoer
<RELATIEBESTANDNUMMER> Nummer van Max. 3 cijfers
het
relatiebestand
<DEBITEUR>

Gegevens
debiteur

<CREDITEUR>

Gegevens
crediteur

<RELATIE>

Gegevens
relatie

Belangrijk
Verplicht bij
relatiebestanden. Bij
debiteuren en crediteuren
wordt dit veld niet ingelezen
Zie hierna, bij Velden van Verplicht bij debiteuren
de
Debiteur/Crediteur/Relatie
Zie hierna, bij Velden van Verplicht bij crediteuren
de
Debiteur/Crediteur/Relatie
Zie hierna, bij Velden van Verplicht bij relaties
de
Debiteur/Crediteur/Relatie

Velden van de Debiteur/Crediteur/Relatie
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_NUMMER>
Nummer van de
debiteur, crediteur of
relatie

Mogelijke invoer
Max. 10 cijfers. Bij een
debiteur/crediteur moet het
nummer beginnen met de
betreffende paragraaf
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Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt het
gegenereerd overeenkomstig de
Vaste gegevens van het NAWbestand. Is genereren niet mogelijk,
dan kan de debiteur/crediteur/relatie
niet worden ingelezen

Veldnaam
<NAW_ZOEKCODE>

Omschrijving
Zoekcode van de
debiteur, crediteur of
relatie
<NAW_BETALINGSCONDI Betalingsconditie van de
TIE>
debiteur of crediteur

Mogelijke invoer
Max. 10 tekens

Belangrijk

Max. 3 cijfers, moet
voorkomen in King

Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren en
crediteuren
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren en
crediteuren
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
met de valuta die bij de landcode van
het vestigingsadres hoort, en als bij
het land geen valutacode is ingevuld,
wordt de basisvaluta gekozen. Alleen
ingelezen bij debiteuren en
crediteuren
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren en
crediteuren
Als het veld leeg is, wordt de taalcode
van het land gekozen, en als die niet
bekend is, de default-taal van de
administratie
Alleen ingelezen bij debiteuren en
crediteuren. Een bedrag met drie
decimalen wordt afgerond op twee.

<NAW_LEVERINGSCONDI Leveringsconditie van de Max. 3 cijfers, moet
TIE>
debiteur of crediteur
voorkomen in King

<NAW_VALUTACODE>

Valuta van de debiteur of Max. 3 tekens, moet voor
crediteur
komen in King

<NAW_BTWCODE>

BTW-code van de
debiteur of crediteur

Max. 3 cijfers, moet
voorkomen in King

<NAW_TAALCODE>

Taalcode van de
debiteur, crediteur of
relatie

Max. 3 tekens, moet
voorkomen in King

<NAW_KREDIETLIMIET>

Kredietlimiet van de
debiteur of crediteur

Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
Max. 26 cijfers, moet
voorkomen in King

<NAW_TEGENREKENING Default-tegenrekening
>
van de debiteur of
crediteur

Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren en
crediteuren
<NAW_AANMANINGSTYP Aanmaningtype van de AANMANING, REKENING Als het veld leeg is, wordt het gevuld
E>
debiteur
OVERZICHT of GEEN
overeenkomstig de Vaste gegevens
(hoofdletters!)
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren
<NAW_BTWNUMMER>
BTW-nummer van de
Max. 15 tekens
Alleen ingelezen bij debiteuren en
debiteur of crediteur
crediteuren
<NAW_ONSDEBITEURNU ‘Ons debiteurnr’ van de Max. 20 tekens
Alleen ingelezen bij crediteuren
MMER>
crediteur
<NAW_APARTEFACTURE Aparte facturen
JA, NEE, PERCP, PERVZ Als het veld leeg is, wordt het gevuld
N>
(debiteur)
of PERCPVZ
overeenkomstig de Vaste gegevens
(hoofdletters!)
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren
<NAW_APARTELEVERING Aparte leveringen
JA, NEE (hoofdletters)
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
EN>
(debiteur)
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren
<NAW_DEELLEVERINGTO Deellevering toegestaan JA, NEE, VOLGENS_VG Alleen ingelezen bij debiteuren
EGESTAAN>
(debiteur)
(hoofdletters!)
<NAW_FACTURERENINE Facturen excl. of incl.
EXCLBTW of INCLBTW
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
XBTW>
BTW (debiteur)
(hoofdletters!)
overeenkomstig de Vaste gegevens
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Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke invoer

Belangrijk
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren
<NAW_FACTUURADRESS Soort factuuradres van VEST of COR
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
OORT>
de debiteur t.b.v.
(hoofdletters!)
overeenkomstig de Vaste gegevens
facturering
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren
<NAW_VERZENDADRESS Soort verzendadres van VEST, COR of VERZ;
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
OORT>
de debiteur t.b.v.
FACT_VEST, FACT_COR overeenkomstig de Vaste gegevens
facturering
of FACT_VERZ
van het NAW-bestand. Alleen
(hoofdletters!)
ingelezen bij debiteuren. De keuzes
FACT_VEST, FACT_COR en
FACT_VERZ zijjn alleen van
toepassing met de optie
Inkoopcombinaties
<NAW_VERZENDADRESN Volgnummer
Max. 3 cijfers, moet
Alleen ingelezen bij debiteuren
UMMER>
verzendadres van de
bestaan als verzendadres
debiteur t.b.v. facturering van deze debiteur of via dit
(alleen als
bestand worden ingelezen
Verzendadressoort
VERZ of FACT_VERZ
is)
<NAW_EINDBESTEMMIN Soort
VEST, COR, VERZ of NVT Alleen ingelezen bij debiteuren en met
GSOORT>
eindbestemmingsadres (hoofdletters!)
de optie Inkoopcombinaties
<NAW_EINDBESTEMMIN Volgnummer
Max. 3 cijfers, moet
Alleen ingelezen bij debiteuren en met
GADRESNUMMER>
eindbestemmingsadres bestaan als verzendadres de optie Inkoopcombinaties
(alleen als
van deze debiteur of via dit
Eindbestemmingsoort
bestand worden ingelezen
VERZ is)
<NAW_VERTEGENWOOR Vertegenwoordiger van Max. 3 cijfers, moet
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
DIGER>
de debiteur
voorkomen in King
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij module
Vertegenwoordigers en bij debiteuren
<NAW_DEBITEURGROEP Debiteurgroep van de
Max. 3 cijfers, moet
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
>
debiteur
voorkomen in King
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren en met de
module Prijsafspraken
<NAW_AANTALKOPIEFAC Aantal kopiefacturen van Max. 2 cijfers, mag niet
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
TUREN>
de debiteur
negatief zijn
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen bij debiteuren
<NAW_ORDERKORTINGS Soort orderkorting van DEB of DEBGRP
Alleen ingelezen bij debiteuren en met
OORT>
de debiteur
(hoofdletters!)
de module Prijsafspraken
<NAW_ORDERKORTING> Orderkortingspercentage Minimaal –100%,
Alleen ingelezen bij debiteuren
van de debiteur (alleen maximaal 100%
als Orderkortingsoort
DEB is)
<NAW_CONTRIBUTIECOD Contributiecode van de Max. 3 cijfers, moet
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
E>
debiteur
voorkomen in King
overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand. Alleen
ingelezen vanaf versie Facturering en
bij debiteuren
<NAW_BLOKKEERORDER Debiteur geblokkeerd
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen bij debiteuren
INVOER>
voor orderinvoer
kleine letters); 1 of 0
<NAW_DEFAULT_VERVO Naam van de vervoerder
ERDER>
<NAW_WEBKLANT>
Debiteur is web-klant
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen bij debiteuren, met
kleine letters); 1 of 0
optie Koppeling met webwinkel
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Veldnaam
<NAW_WEBWINKELS>

Omschrijving
De webwinkels

<NAW_KVKNUMMER>

KvK-nummer van de
debiteur of crediteur
Debiteur bestelt via
inkoopcombinatie
Inkoopcombinatie,
debiteurnummer factuur
Inkoopcombinatie,
debiteurnummer omzet
Inkoopcombinatie,
debiteurnummer prijzen
Opmerking bij debiteur,
crediteur of relatie
Website-adres
Inkoopgegevens
bijhouden

<NAW_INKOOPCOMBINA
TIE>
<NAW_DEBITEURNUMME
RFACTUUR>
<NAW_DEBITEURNUMME
ROMZET>
<NAW_DEBITEURNUMME
RPRIJZEN>
<NAW_OPMERKING>
<NAW_WEBSITE>
<NAW_INKOOPGEGEVEN
SBIJHOUDEN>

Mogelijke invoer
Eén of meerdere keren
<NAW_WEBWINKEL>
Max. 40 posities

Belangrijk
Niet verplicht

true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
Max. 10 cijfers, moet
voorkomen in King
Max. 10 cijfers, moet
voorkomen in King
Max. 10 cijfers, moet
voorkomen in King

Alleen ingelezen bij debiteuren, met
optie Inkoopcombinatie
Alleen ingelezen bij debiteuren, met
optie Inkoopcombinatie
Alleen ingelezen bij debiteuren, met
optie Inkoopcombinatie
Alleen ingelezen bij debiteuren, met
optie Inkoopcombinatie

Max. 250 posities
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0

<NAW_BLOKKERENVOOR Blokkeren voor bestellen true of false (hoofd- en/of
BESTELLEN>
kleine letters); 1 of 0

<NAW_BESTELADRESSO Besteladres
ORT>

BEST, VEST of COR
(hoofdletters!)

<NAW_BESTELADRESNU Besteladresnummer
MMER>

Max. 3 cijfers , moet
voorkomen in King als
besteladres bij deze
crediteur
Max. 3 cijfers

<NAW_INKOPERNUMMER Inkoper
>

<NAW_MINIMUMBESTELB Valuta van het
EDRAG_VALUTACODE> minimumbestelbedrag

Max. 3 posities, moet in
King voorkomen als
valutacode

<NAW_MINIMUMBESTELB Minimumbestelbedrag
EDRAG>

Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken en 3
decimalen; mag niet
negatief zijn
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Wordt dit veld op false/0 gezet, dan
worden de eventuele inkoopgegevens
van deze crediteur verwijderd. Alleen
ingelezen bij crediteuren
Als het veld leeg is en de crediteur
bestaat nog niet, dan wordt het gevuld
met false/0. Alleen ingelezen bij
crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
Als het veld leeg is en de crediteur
bestaat nog niet, dan wordt het gevuld
met COR. Alleen ingelezen bij
crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
Alleen ingelezen bij crediteuren en als
bij NAW_BESTELADRESSOORT
gekozen is voor BEST
Alleen ingelezen bij crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
Als het veld leeg is, wordt de valuta
van de leverancier gehanteerd. Alleen
ingelezen bij crediteurenAlleen
ingelezen bij crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
Alleen ingelezen bij crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd. Een bedrag
met drie decimalen wordt afgerond op
twee.

Veldnaam
Omschrijving
<NAW_BESTELKOSTEN_ Valuta van de
VALUTACODE>
bestelkosten

Mogelijke invoer
Max. 3 posities, moet in
King voorkomen als
valutacode

Belangrijk
Alleen ingelezen bij crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_BESTELKOSTEN_ Bestelkosten per
Max. 10 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt een bedrag
BEDRAG>
bestelling excl. BTW
decimaalteken en 3
van 0 gehanteerd. Alleen ingelezen bij
decimalen; mag niet
crediteurenAlleen ingelezen bij
negatief zijn
crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd. Een bedrag
met drie decimalen wordt afgerond op
twee.
<NAW_BESTELKOSTEN_ Bestelkosten bij
Max. 10 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt een bedrag
VANAFBEDRAG>
bestelling vanaf
decimaalteken en 3
van 0 gehanteerd.Alleen ingelezen bij
decimalen; mag niet
crediteuren en als
negatief zijn
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd. Een bedrag
met drie decimalen wordt afgerond op
twee.
<NAW_BESTELKOSTEN_ Bestelkosten bij
Max. 10 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt een bedrag
TMBEDRAG>
bestelling t/m
decimaalteken en 3
van 0 gehanteerd.Alleen ingelezen bij
decimalen; mag niet kleiner crediteuren en als
zijn dan
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
NAW_BESTELKOSTEN_V EN true is en/of het veld
ANAF
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd. Een bedrag
met drie decimalen wordt afgerond op
twee.
<NAW_INKOOP_LEVERTI Levertijd in dagen
Max. 3 cijfers
Als het veld leeg is, wordt een aantal
JDINDAGEN>
van 0 gehanteerd.Alleen ingelezen bij
crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KWALITE Kwaliteitsaanduiding
0 t/m 10
Als het veld leeg is, wordt 0
IT>
middels rapportcijfer van
gehanteerd. Alleen ingelezen bij
10 tot 1. 0 betekent leeg
crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOPPRIJSPER Inkoopprijs per
INKOOPEENHEID of
Als het veld leeg is, wordt gekozen
>
VOORRAADEENHEDEN voor VOORRAADEENHEDEN. Alleen
(hoofdletters!)
ingelezen bij crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KORTING Kortingspercentage
0,00% t/m 100,00%
Als het veld leeg is, wordt een
SPERCENTAGE>
percentage van 0,00 gehanteerd.
Alleen ingelezen bij crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
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Veldnaam

Belangrijk
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_BEREKE Kostprijs berekenen op FACTOR of TOESLAG
Als het veld leeg is, wordt gekozen
NINGKOSTPRIJS>
basis van factor of
(hoofdletters!)
voor FACTOR.Alleen ingelezen bij
toeslag
crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_KOSTPRI Factor t.b.v berekening 1,000 t/m 999,999
Als het veld leeg is, wordt een factor
JSFACTOR>
kostprijs
van 1,000 gehanteerd. Alleen
ingelezen bij crediteuren en als
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_DIRECTE Directe levering
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen bij crediteuren en als
_LEVERING_TOEGESTAA toegestaan
kleine letters); 1 of 0
NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
N>
EN true is en/of het veld
Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_INKOOP_EENHED Default-instellingen
NIETTOEGESTAAN,
Alleen ingelezen bij crediteuren en als
EN_DEFAULT_DIRECTE_L artikel/leverancier:
TOEGESTAANNIETVIADI NAW_INKOOPGEGEVENSBIJHOUD
EVERING>
Directe levering
RLEV,
EN true is en/of het veld
TOEGESTAANVIADIRLEV Inkoopgegevens bijhouden bij deze
crediteur is geselecteerd
<NAW_VESTIGINGADRES Vestingsadres
Adresvelden; zie hierna, bij
>
Velden van het Adres
<NAW_CORRESPONDEN Correspondentie-adres Adresvelden; zie hierna, bij
TIEADRES>
Velden van het Adres
<NAW_CONTACTPERSON Contactpersonen
Een of meer keren
EN>
<NAW_CONTACTPERSO
ON>
<NAW_VERZENDADRESS Verzendadressen/Bestel Een of meer keren
EN>
adressen
<NAW_VERZENDADRES
>
<NAW_SELECTIES>
Selectiecodes
Een of meer keren
selectie codes kunnen nu ook
<NAW_SELECTIE>
verwijderd worden (zoals:
<NAW_SELECTIES
action='delete'></NAW_SELECTIES>)
<NAW_BANKREKENINGE Bankrekeningen
Een of meer keren
N>
<NAW_BANKREKENING>
<NAW_DOCUMENTEN> Documenten
Een of meer keren
<NAW_DOCUMENT_INST
ELLING>
<NAW_AFLEVERDAGEN> Afleverdagen leverancier
Alleen ingelezen bij crediteuren. Als
deze tag voorkomt, worden bij een
bestaande leverancier eerst alle
afleverdagen verwijderd en vervolgens
de nieuwe in het XML-bestand
voorkomende afleverdagen
toegevoegd
<NAW_VRIJERUBRIEKEN Vrije rubrieken
Een of meer keren
>
<NAW_VRIJERUBRIEK>
NAW_WEBWINKEL
Veldnaam

Omschrijving

Omschrijving

Mogelijke invoer

Mogelijke invoer
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Belangrijk

NAW_WEBWINKEL

Een webwinkel

Zie hierna bij Velden van
NAW webwinkel

Niet verplicht

Velden van NAW webwinkel
Veldnaam
NAW_WEBWINKEL_ID

Omschrijving
Webwinkel ID

Mogelijke invoer
20 posities, ID moet
voorkomen in de Kingadministratie

Belangrijk
Niet verplicht

Velden van het ADRES (vestigingsadres, correspondentie-adres)
Indien een van de onderstaande velden wordt meegeleverd in de xml, ook als deze leeg is, wordt bij de debiteur in de tab
'Correspondentie adres' de instelling gezet op 'Anders dan vestigingsadres'.
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
Belangrijk
<ADR_NAAM1> Naam1
Max. 40 tekens
<ADR_NAAM2> Naam2
Max. 40 tekens
<ADR_STRAAT> Straatnaam
Max. 40 tekens
<ADR_HUISNUM Huisnummer
Max. 10 tekens
MER>
<ADR_POSTCOD Postcode
Max. 40 tekens. Er wordt geen
E>
rekening gehouden met de
postcode-sjabloon van de
betreffende landcode.
Tip: vul bij Nederlandse
postcodes geen spatie in tussen
de cijfers en de letters
<ADR_WOONPL Woonplaats
Max. 40 tekens
AATS>
<ADR_LAND>
Landcode
Max. 3 tekens, moet voorkomen Als dit veld bij het Vestigingsadres leeg is, wordt
in King
het gevuld overeenkomstig de Vaste gegevens
van het NAW-bestand; is daar geen land ingevuld,
dan wordt de landcode van het Eigen land
gekozen. Als het veld bij het Correspondentieadres leeg is, wordt de landcode van het
vestigingsadres ingevuld. Als het veld bij een
verzendadres of besteladres leeg is, wordt de
landcode van het vestigingsadres ingevuld
<ADR_EMAIL>
E-mail-adres
Max. 80 tekens
<ADR_TELEFOO Telefoonnummer Max. 25 tekens
N>
<ADR_TELEFOO Telefoonnummer- Max. 25 tekens
N2>
2
<ADR_TELEFAX Faxnummer
Max. 25 tekens
>
<ADR_EAN>
EAN-code
Max. 13 tekens
NAW_VERZENDADRES
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_VERZENDADRES> Verzendadres of
Besteladres
Velden van het Verzendadres/Besteladres
Veldnaam
Omschrijving
Adresvelden; zie hiervoor, bij Velden van het
Adres

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van het
Verzendadres/Besteladres

Mogelijke invoer
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Belangrijk

Belangrijk

Veldnaam
<ADR_NUMMER>

Omschrijving
Nummer van
verzendadres of
besteladres
<ADR_OMSCHRIJVING>
Omschrijving van
verzendadres of
besteladres
<ADR_CONTACTPERSOON Nummer
>
contactpersoon van
verzendadres of
besteladres
<ADR_OPMERKING>
Opmerking van
verzend adres of
besteladres
<ADR_VRIJERUBRIEKEN> Vrije rubrieken
verzend
adres/bestel adres
ADR_VRIJERUBRIEK
Veldnaam
<ADR_VRIJERUBRIEK>

Mogelijke invoer
Belangrijk
Verplicht. Max. 3 cijfers, als het adres al voorkomt als
verzendadres bij deze debiteur/crediteur , dan wordt het
adres gewijzigd (als de importlayout dat toestaat).
Max. 40 tekens

Max. 3 cijfers, moet voorkomen als contactpersoon bij
deze debiteur/crediteur of via dit bestand worden
ingelezen

Een of meer keren <ADR_VRIJERUBRIEK>

Omschrijving
Gegevens van de vrije rubriek

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de vrije rubriek
Verzendadres/Besteladres

Velden van de Vrije rubrieken Verzendadres/Besteladres
Veldnaam
Omschrijving
<ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>

<ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>

NAW_SELECTIE
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_SELECTIE> Gegevens van de
selectiecode

Mogelijke Belangrij
invoer
k
Omschrijving vrije rubriek van de verzendadressen of Max. 40
besteladressen
tekens,
moet
bestaan in
King
Afhankelij
k van het
type
rubriek.

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de
Selectiecode
Debiteur/Crediteur/Relatie

Belangrijk
Bestaande selecties worden
verwijderd middels
<NAW_SELECTIES action="delete">

Velden van de Selectiecode Debiteur/Crediteur/Relatie
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<NAW_SELECTIECOD Selectiecode van de debiteur, Max. 3 tekens, moet voorkomen in
E>
crediteur of relatie
selectiecodetabel van het doel-NAW-bestand
NAW_CONTACTPERSOON
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_CONTACTPERSOON> Gegevens van de
contactpersoon

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de
Contactpersoon

Velden van de Contactpersoon
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Belangrijk

Belangrijk

B

Veldnaam
<CP_NUMMER>
<CP_ACHTERNAAM>
<CP_VOORVOEGSEL>
<CP_VOORLETTERS>
<CP_VOORNAAM>
<CP_TITEL>
<CP_ACHTERVOEGSEL>
<CP_VOLLEDIGENAAM>

Omschrijving
Nummer contactpersoon
Achternaam contactpersoon
Voorvoegsel contactpersoon
Voorletters contactpersoon
Voornaam contactpersoon
Titel contactpersoon
Achtervoegsel contactpersoon
Volledige naam

Mogelijke invoer
Max. 3 cijfers
Max. 40 tekens
Max. 40 tekens
Max. 15 tekens
Max. 40 tekens
Max. 15 tekens
Max. 15 tekens
Max. 40 tekens

<CP_GESLACHT>

Geslacht contactpersoon

MAN, VROUW of
ONBEKEND
(hoofdletters!)
Max. 25 tekens

<CP_TELEFOON>

Telefoonnummer
contactpersoon
<CP_TELEFOON2>
Telefoonnummer 2
contactpersoon
<CP_TELEFAX>
Faxnummer contactpersoon
<CP_EMAIL>
E-mail-adres contactpersoon
<CP_CONTRIBUTIECODE> Contributiecode
contactpersoon (alleen bij
contactpersonen van debiteur)
<CP_NAAMINADRES>
Naam in adres

Max. 25 tekens
Max. 80 tekens
Max. 3 cijfers, moet
voorkomen in King
Max. 60 tekens

Naam in aanhef

Max. 60 tekens

<CP_NAAMINBRIEF>

Naam in brief

Max. 60 tekens

<CP_FUNCTIES >

Functies contactpersoon

<CP_OPMERKING>
<CP_VRIJERUBRIEKEN>

CP_FUNCTIE
Veldnaam
<CP_FUNCTIE>

Als het veld leeg is, wordt het
ingevuld overeenkomstig de
instelling in Aanhefteksten
Als het veld leeg is, wordt
ONBEKEND gekozen

Max. 25 tekens

<CP_NAAMINAANHEF>

<CP_SELECTIES>

Belangrijk

Alleen ingelezen vanaf versie
Facturering en bij debiteurcontactpersonen
Als het veld leeg is, wordt het
ingevuld overeenkomstig de
instelling in Aanhefteksten
Als het veld leeg is, wordt het
ingevuld overeenkomstig de
instelling in Aanhefteksten
Als het veld leeg is, wordt het
ingevuld overeenkomstig de
instelling in Aanhefteksten

Een of meer keren
<CP_FUNCTIE>
Selectiecodes contactpersoon Een of meer keren
<CP_SELECTIE>
Opmerking contactpersoon
Vrije rubrieken contactpersoon Een of meer keren
<CP_VRIJERUBRIEK>

Omschrijving
Mogelijke invoer
Functie van de contactpersoon Zie hierna, bij Velden van de Contactpersoonfunctie

Belangrijk

Velden van de Contactpersoonfunctie
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
Belangrijk
<CP_FUNCTIENUMMER> Nummer contactpersoonfunctie Max. 3 cijfers, moet voorkomen in King
<CP_VOORKEUR>
Voorkeurcontactpersoon
true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of
0
CP_SELECTIE
Veldnaam
Omschrijving
<CP_SELECTI Selectie van de
E>
contactpersoon

Mogelijke invoer
Zie hierna, bij Velden van de
Selectiecode Contactpersoon
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Belangrijk
Bestaande selecties worden verwijderd middels
<CP_SELECTIES action="delete">

Velden van de Selectiecode Contactpersoon
Veldnaam
Omschrijving
<CP_SELECTIECODE Selectiecode van de
>
contactpersoon

Mogelijke invoer
Max. 3 tekens, moet voorkomen in selectiecodetabel
van het doel-NAW-bestand

Belangrijk

Mogelijke invoer
Zie hierna, bij Velden van de Vrije rubriek
Contactpersoon

Belangrijk

CP_VRIJERUBRIEK
Veldnaam
Omschrijving
<CP_VRIJERUBRIEK Vrije rubriek van de
>
contactpersoon

Velden van de Vrije rubriek Contactpersoon
Veldnaam
Omschrijving
<CP_VRIJERUBRIEK_NAAM> Omschrijving vrije rubriek
contactpersonen
<CP_VRIJERUBRIEK_WAARD
E>
NAW_BANKREKENINGEN
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_BANKREKENING> Gegevens van de
bankrekening

Mogelijke invoer
Belangrijk
Max. 40 tekens, moet bestaan in
King
Afhankelijk van het type rubriek.

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de
Bankrekening

Velden van de Bankrekening
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<BANK_REKENINGNUMME Bankrekeningnummer Max. 34 tekens,
R>
alfanumeriek

<BANK_REKENINGHOUDE Rekeninghouder
Max. 70 tekens
R>
<BANK_ADRES>
Adres rekeninghouder Max. 70 tekens

<BANK_POSTCODE>

Postcode
rekeninghouder
<BANK_WOONPLAATS>
Woonplaats
rekeninghouder
<BANK_LANDCODE>
Landcode
rekeninghouder
<BANK_ISINCASSOREKENI Bankrekening t.b.v.
NG>
automatische incasso

Afhankelijk van
postcode-sjabloon
Max. 70 tekens

Belangrijk

Belangrijk
Is binnenlands als het veld
BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en
buitenlands als het veld
BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het
veld BANK_ISBINNENLAND niet in het
bestand voorkomt:
• worden bankrekeningen met alleen
cijfers en 10 of minder posities door
King als binnenlandse rekening
beschouwd, voorloopnullen worden in
dat geval verwijderd;
• worden rekeningen die beginnen met
NL als binnenlandse rekening
beschouwd en moeten een geldig
IBAN zijn. Kleine letters worden bij het
inlezen omgezet naar hoofdletters.
Als het veld leeg is, wordt de Naam1 van het
vestigingsadres ingevuld
Als het veld leeg is, wordt de Straat +
Huisnummer van het vestigingsadres
ingevuld
Plaats geen spatie tussen de vier letters en
de twee cijfers van de postcode
Als het veld leeg is, wordt de Woonplaats van
het vestigingsadres ingevuld

Max. 3 tekens
true of false (hoofd- Alleen ingelezen bij debiteuren en met optie
en/of kleine letters); 1 Automatische incasso
of 0
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Veldnaam
Omschrijving
<BANK_ISBETALINGSOPD Bankrekening t.b.v
RACHTENREKENING>
betalingsopdrachten

Mogelijke invoer
true of false (hoofden/of kleine letters); 1
of 0
<BANK_ISDEFAULTREKENI Default-bankrekening true of false (hoofdNG>
en/of kleine letters); 1
of 0
<BANK_ISZUIVEREREKENI Zuivere rekening
true of false (hoofdNG>
en/of kleine letters); 1
of 0
<BANK_ISBINNENLAND>
Binnenlandse rekening true of false (hoofden/of kleine letters); 1
of 0

<BANK_BIC>

Bank Identifier Code
(BIC) van de bank
<BANK_KANTOORNAAM> Naam van de bank
<BANK_KANTOORADRES> Adres van de bank
<BANK_KANTOORPOSTCO Postcode van de bank
DE>

Max. 11 posities

<BANK_KANTOORPLAATS> Vestigingsplaats van
de bank
<BANK_KANTOORLANDCO Land van vestiging van
DE>
de bank
<BANK_OPMERKING>
Opmerking
<BANK_INCASSOMACHTIGI Machtigingen
NGEN>

Max. 70 posities

<BANK_SOORTOPDRACHT
>
<BANK_SOORTUITVOERIN
G>
<BANK_KOSTENBINNENLA
ND>
<BANK_KOSTENBUITENLA
ND>
<BANK_INSTRUCTIE1>
<BANK_INSTRUCTIE2>
<BANK_INSTRUCTIE3>
<BANK_INSTRUCTIE4>

Code Soort opdracht

Max. 70 posities
Max. 70 posities
Max. 70 posities

Belangrijk
Alleen ingelezen bij crediteuren

Het rekeningnummer is binnenlands als het
veld BANK_ISBINNENLAND 1 of true is, en
buitenlands als het veld
BANK_ISBINNENLAND 0 of false is. Als het
veld BANK_ISBINNENLAND niet in het
bestand voorkomt:
• worden bankrekeningen met alleen
cijfers en 10 of minder posities door
King als binnenlandse rekening
beschouwd, voorloopnullen worden in
dat geval verwijderd;
• worden rekeningen die beginnen met
NL als binnenlandse rekening
beschouwd en moeten een geldig
IBAN zijn

Er wordt geen rekening gehouden met de
postcode-sjabloon van de betreffende
landcode Tip: vul bij Nederlandse postcodes
geen spatie in tussen de cijfers en de letters

Max. 3 posities

een of meer keren
Alleen ingelezen bij debiteuren en met de
BANK_INCASSOMA optie Automatische incasso
CHTIGING
1 positie
Alleen ingelezen bij crediteuren

Code Soort uitvoering 1 positie

Alleen ingelezen bij crediteuren

Code Kosten
binnenland
Code Kosten
correspondent
Code betaalinstructie 1
Code betaalinstructie 2
Code betaalinstructie 3
Code betaalinstructie 4

1 positie

Alleen ingelezen bij crediteuren

1 positie

Alleen ingelezen bij crediteuren

Max. 2 posities
Max. 2 posities
Max. 2 posities
Max. 2 posities

Alleen ingelezen bij
Alleen ingelezen bij
Alleen ingelezen bij
Alleen ingelezen bij

BANK_INCASSOMACHTIGING

- 41 -

crediteuren
crediteuren
crediteuren
crediteuren

Veldnaam
Omschrijving
<BANK_INCASSOMACHTIGING> Gegevens van de
incassomachtiging

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de
Incassomachtiging

Belangrijk

Velden van de Incassomachtiging
Veldnaam
Omschrijving Mogelijke invoer
<ICM_REFERENTIE>
Machtigingsnu 35 posities. Een _
mmer
(underscore) is niet
toegestaan.

Belangrijk
Verplicht. Bij de import worden de
machtigingen alleen toegevoegd (en dus niet
gewijzigd) aan een bankrekening. Om te
bepalen of een machtiging al bestaat bij een
rekening, wordt er gecontroleerd of de
combinatie van "Bevoegdheid, Datum
ondertekening, Maximum bedrag,
Referentie, Vervallen" al bestaat. Bestaat
deze nog niet, dan wordt deze toegevoegd.
Er mag maar één niet-vervallen machtiging
zijn met deze referentie. Voegt u een nieuwe
machtiging toe met dezelfde referentie, dan
moet de Datum ondertekening hetzelfde zijn!
<ICM_INCASSOSCHEMA>
Incassoschem CORE, B2B (hoofdletters!) Als het veld niet voorkomt, wordt CORE
a
gebruikt.
<ICM_DATUMONDERTEKEN Datum
JJJJ-MM-DD
ING>
ondertekening
<ICM_BEVOEGDHEID>
Bevoegdheid DOORLOPEND,
Verplicht.
EENMALIG (hoofdletters!)
<ICM_OPZEGDATUM>
Opzegdatum JJJJ-MM-DD
<ICM_VERVALLEN>
Vervallen
true of false (hoofd- en/of
Bij het toevoegen van een niet-vervallen
kleine letters); 1 of 0
machtiging, wordt een eventuele bestaande
niet-vervallen machtiging met dezelfde
referentie, op vervallen gezet. Er kan per
referentie maar een niet-vervallen
machtiging zijn. Als het veld leeg is, wordt 0
gebruikt.
<ICM_MAXIMUMBEDRAG> Maximumbedr
Als het veld leeg is, wordt 0 gebruikt
ag
<INCASSOMACHTIGINGEN_ Historie
Een of meer keren
GEBRUIKT>
machtigingen INCASSOMACHTIGING_G
EBRUIKT

INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT
Veldnaam
Omschrijving
<INCASSOMACHTIGING_GEBRUIKT> Gegevens van de
gebruikte
incassomachtiging
Velden van de Gebruikte incassomachtiging
Veldnaam
Omschrijving
<ICMGEB_TIMESTAMP>
Datum en Tijd

<ICMGEB_DATUMGEBRUIKT>
Datum
<ICMGEB_INCASSANTREFEREN Referentie
TIE>
incassant

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de
Gebruikte Incassomachtiging

Belangrijk

Mogelijke invoer Belangrijk
JJJJ-MMVerplicht. Als een record wordt gevonden met
DDTuu:mm:ss
dezelfde datum en tijd, dan wordt dit record niet
opnieuw toegevoegd.
JJJJ-MM-DD
Verplicht
Verplicht. Heeft normaal gesproken dezelfde
waarde als "Incassant-ID" in de
Bedrijfsgegevens

NAW_DOCUMENT_INSTELLING
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Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke
invoer

Belangrijk

<NAW_DOCUMENT_INSTELLING Zie hierna, bij Velden van de Document>
instellingen
Velden van de Document-instellingen
Veldnaam
Omschrijving Mogelijke invoer
<DOC_DOCUMENTS Document
Bij debiteuren:
OORT>
OFFERTE, ORDERBEV, PAKBON,
PAKBONDIRLEV, PROFORMA,
FACTBATCH, FACTDIRECT,
FACTPROJECT, REKOVERZICHT,
INCASSOMISLUKT, AANMANING1,
AANMANING2, AANMANING3,
AANMANING4 (hoofdletters!)
Bij crediteuren:
BESTELLING,
BESTELLINGDIRLEV(hoofdletters!)

<DOC_REGELS>

DOC_REGEL
Veldnaam
<DOC_REGEL>

Bij relaties:
OFFERTE (hoofdletters!)
Een of meer keren <DOC_REGEL>

Omschrijving
document regel

Velden van de Documentregel
Veldnaam
Omschrijving
<DOC_EMAILNAAR>
email naar
contactpersoon van
document
<DOC_REGELSOORT>
Soort afdruk
<DOC_AFDRUKFORMAATN Volgnummer
UMMER>
afdrukformaat

Belangrijk
Invoer verplicht.
PAKBON alleen ingelezen vanaf versie
Artikelen, FACTPROJECT alleen met de
optie Uren of Projecten;
INCASSOMISLUKT alleen met de optie
Automatische incasso;
BESTELLING alleen vanaf versie Handel;
PAKBONDIRLEV en
BESTELLINGDIRLEV alleen met de optie
Directe inkoop. OFFERTE alleen vanaf
versie Handel of met de optie Offertes.
Elke documentsoort mag per debiteur,
crediteur of relatie maar éénmaal in het
bestand voorkomen.
Bij het inlezen worden voor de opgegeven
documentsoort eerst alle formaten
verwijderd behalve papier. In het XMLbestand moet dus de complete set aan
formaten zijn opgenomen die geldt voor
een betreffende debiteur, crediteur of
relatie en de documentsoort!

Mogelijke invoer
Zie hierna bij Velden van de
Documentregel

Mogelijke invoer
Zie hierna bij Velden van de
Document_email
AFDRUK, EXTRA_AFDRUK of
AFDRUKFORMAAT (hoofdletters!)
Max. 3 cijfers, moet voorkomen als
afdrukformaat

<DOC_AFDRUKVOORWAA Wanneer afdrukken ALTIJD, NIETBIJEDI,
RDE>
ALLEENBIJEDI of NOOIT
(hoofdletters!)
<DOC_LAYOUTNUMMER_E Layout excl. BTW Max. 3 cijfers, moet voorkomen als
XCLBTW>
layout voor het gekozen
NAW_DOCUMENT

<DOC_LAYOUTNUMMER_I Layout incl. BTW
NCLBTW>

Max. 3 cijfers, moet voorkomen als
layout voor het gekozen
NAW_DOCUMENT
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Belangrijk

Belangrijk

Alleen ingelezen als
DOC_REGELSOORT gelijk is aan
AFDRUKFORMAAT
NIETBIJEDI en ALLEENBIJEDI
alleen ingelezen met de optie
EDI-koppeling en bij debiteuren
Alleen ingelezen met de optie
Document-layouts per NAW. Niet
van toepassing bij
REKOVERZICHT,
INCASSOMISLUKT,
AANMANING1 t/m AANMANING4
en XML-afdrukformaten
Alleen ingelezen met de optie
Document-layouts per NAW. Niet

Veldnaam

Omschrijving

<DOC_CONTACTPERSONE contactpersonen
N>
per document
Velden van Document_email
Veldnaam
CONTACTPERSOON_VAN_DOCUMENT
EMAIL_VESTIGINGSADRES
EMAIL_CORRESPONDENTIEADRES
ZELF_SELECTEREN
DOC_CONTACTPERSOON
Veldnaam
<DOC_CONTACTPERSOON>

Velden van de contactpersoon document
Veldnaam
<DOC_RELNUMMER>
<DOC_ADRESROL>
NAW_AFLEVERDAG
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_AFLEVERDAG> Gegevens van de
afleverdag
Velden van de Afleverdag Crediteur
Veldnaam
Omschrijving
<AFLEVERDAG>
Afleverdag
<AFLEVERMOMENT>
Aflevermoment
<BESTELLENVOOR>
Bestellen voor
<TIJDSTIP>
Tijdstip

Mogelijke invoer

Belangrijk
van toepassing bij BESTELLING
en XML-afdrukformaten

Een of meer keren
<DOC_CONTACTPERSOON>

Omschrijving

Mogelijke invoer

Belangrijk

Omschrijving
contactpersoon
document

Mogelijke invoer
Belangrijk
Zie hierna bij Velden van de
contactpersoon document

Omschrijving

Mogelijke invoer
nummer contactpersoon

Belangrijk

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de Afleverdag Crediteur

Belangrijk

Mogelijke invoer
ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)
Max. 40 posities
ZON, MAA, DIN, WOE, DON, VRI of ZAT (hoofdletters!)

NAW_VRIJERUBRIEK
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_VRIJERUBRIEK Gegevens van de vrije rubriek
van de debiteur, crediteur of
relatie

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de Vrije
rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie

Velden van de Vrije rubriek Debiteur/Crediteur/Relatie
Veldnaam
Omschrijving
<NAW_VRIJERUBRIEK_NAA Omschrijving vrije rubriek debiteuren,
M>
crediteuren of relaties
<NAW_VRIJERUBRIEK_WA
ARDE>
Voorbeeld van een XML-inleesbestand met debiteuren:
<KING_DEBITEUREN>
<DEBITEUREN>
<DEBITEUR>
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Belangrijk

Belangrijk

Mogelijke invoer
Max. 40 tekens, moet
bestaan in King
Afhankelijk van het type
rubriek.

Belangrijk

<NAW_NUMMER>1211</NAW_NUMMER>
<NAW_ZOEKCODE>Sjaak</NAW_ZOEKCODE>
<NAW_BETALINGSCONDITIE>1</NAW_BETALINGSCONDITIE>
<NAW_LEVERINGSCONDITIE>121</NAW_LEVERINGSCONDITIE>
<NAW_VALUTACODE>EUR</NAW_VALUTACODE>
<NAW_BTWCODE>1</NAW_BTWCODE>
<NAW_TAALCODE>N</NAW_TAALCODE>
<NAW_KREDIETLIMIET>120000</NAW_KREDIETLIMIET>
<NAW_TEGENREKENING>8000</NAW_TEGENREKENING>
<NAW_AANMANINGSTYPE>AANMANING</NAW_AANMANINGSTYPE>
<NAW_BTWNUMMER>String</NAW_BTWNUMMER>
<NAW_APARTEFACTUREN>JA</NAW_APARTEFACTUREN>
<NAW_APARTELEVERINGEN>JA</NAW_APARTELEVERINGEN>
<NAW_FACTURERENINEXBTW>EXCLBTW</NAW_FACTURERENINEXBTW>
<NAW_FACTUURADRESSOORT>VEST</NAW_FACTUURADRESSOORT>
<NAW_VERZENDADRESSOORT>VEST</NAW_VERZENDADRESSOORT>
<NAW_VERZENDADRESNUMMER>1</NAW_VERZENDADRESNUMMER>
<NAW_VERTEGENWOORDIGER>959</NAW_VERTEGENWOORDIGER>
<NAW_DEBITEURGROEP>349</NAW_DEBITEURGROEP>
<NAW_AANTALKOPIEFACTUREN>99</NAW_AANTALKOPIEFACTUREN>
<NAW_ORDERKORTINGSOORT>DEB</NAW_ORDERKORTINGSOORT>
<NAW_ORDERKORTING>100</NAW_ORDERKORTING>
<NAW_CONTRIBUTIECODE>1</NAW_CONTRIBUTIECODE>
<NAW_BLOKKEERORDERINVOER>false</NAW_BLOKKEERORDERINVOER>
<NAW_DEFAULT_VERVOERDER>Marco Rommens</NAW_DEFAULT_VERVOERDER>
<NAW_WEBKLANT>false</NAW_WEBKLANT>
<NAW_WEBWINKELS>
<NAW_WEBWINKEL>
<NAW_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</NAW_WEBWINKEL_ID>
</NAW_WEBWINKEL>
<NAW_WEBWINKEL>
<NAW_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</NAW_WEBWINKEL_ID>
</NAW_WEBWINKEL>
</NAW_WEBWINKELS>
<NAW_KVKNUMMER>123456789</NAW_KVKNUMMER>
<NAW_INKOOPCOMBINATIE>true</NAW_INKOOPCOMBINATIE>
<NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>1212</NAW_DEBITEURNUMMERFACTUUR>
<NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>1212</NAW_DEBITEURNUMMEROMZET>
<NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>1213</NAW_DEBITEURNUMMERPRIJZEN>
<NAW_OPMERKING>Een trouwe klant.</NAW_OPMERKING>
<NAW_VESTIGINGADRES>
<ADR_NAAM1>Sjaak de Vries</ADR_NAAM1>
<ADR_NAAM2>Koelkasten en snoepgoed</ADR_NAAM2>
<ADR_STRAAT>Rechteweg</ADR_STRAAT>
<ADR_HUISNUMMER>1</ADR_HUISNUMMER>
<ADR_POSTCODE>2809 LV</ADR_POSTCODE>
<ADR_WOONPLAATS>Capelle</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
<ADR_EMAIL>sjaak@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
<ADR_TELEFOON>0111-100011</ADR_TELEFOON>
<ADR_TELEFAX>0111-100FAX</ADR_TELEFAX>
</NAW_VESTIGINGADRES>
<NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
<ADR_NAAM1>Sjaan de Vries</ADR_NAAM1>
<ADR_NAAM2>Public Relations</ADR_NAAM2>
<ADR_STRAAT>Postbus</ADR_STRAAT>
<ADR_HUISNUMMER>2300</ADR_HUISNUMMER>
<ADR_POSTCODE>2809 PR</ADR_POSTCODE>
<ADR_WOONPLAATS>Capelle</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
<ADR_EMAIL>sjaan@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
<ADR_TELEFOON>0111-100012</ADR_TELEFOON>
<ADR_TELEFAX>0111-100FAX2</ADR_TELEFAX>
</NAW_CORRESPONDENTIEADRES>
<NAW_CONTACTPERSONEN>
<NAW_CONTACTPERSOON>
<CP_NUMMER>1</CP_NUMMER>
<CP_ACHTERNAAM>Vries</CP_ACHTERNAAM>
<CP_VOORVOEGSEL>de</CP_VOORVOEGSEL>
<CP_VOORLETTERS>S.</CP_VOORLETTERS>
<CP_VOORNAAM>Sjaak</CP_VOORNAAM>
<CP_TITEL>dr.</CP_TITEL>
<CP_ACHTERVOEGSEL>md</CP_ACHTERVOEGSEL>
<CP_GESLACHT>MAN</CP_GESLACHT>
<CP_TELEFOON>06KOELKAST</CP_TELEFOON>
<CP_TELEFAX>06FAXER</CP_TELEFAX>
<CP_EMAIL>sjaak@koeltgoed.nl</CP_EMAIL>
<CP_CONTRIBUTIECODE>1</CP_CONTRIBUTIECODE>
<CP_FUNCTIES>
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<CP_FUNCTIE>
<CP_FUNCTIENUMMER>1</CP_FUNCTIENUMMER>
<CP_VOORKEUR>true</CP_VOORKEUR>
</CP_FUNCTIE>
<CP_FUNCTIE>
<CP_FUNCTIENUMMER>2</CP_FUNCTIENUMMER>
</CP_FUNCTIE>
</CP_FUNCTIES>
<CP_SELECTIES>
<CP_SELECTIE>
<CP_SELECTIECODE>V</CP_SELECTIECODE>
</CP_SELECTIE>
<CP_SELECTIE>
<CP_SELECTIECODE>C</CP_SELECTIECODE>
</CP_SELECTIE>
</CP_SELECTIES>
<CP_OPMERKING>CEO</CP_OPMERKING>
<CP_VRIJERUBRIEKEN>
<CP_VRIJERUBRIEK>
<CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>Niet bellen na</CP_VRIJERUBRIEK_NAAM>
<CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>22:00</CP_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
</CP_VRIJERUBRIEK>
</CP_VRIJERUBRIEKEN>
</NAW_CONTACTPERSOON>
</NAW_CONTACTPERSONEN>
<NAW_VERZENDADRESSEN>
<NAW_VERZENDADRES>
<ADR_NAAM1>Sjaak de Vries</ADR_NAAM1>
<ADR_NAAM2>Magazijn</ADR_NAAM2>
<ADR_STRAAT>Krommeweg</ADR_STRAAT>
<ADR_HUISNUMMER>95</ADR_HUISNUMMER>
<ADR_POSTCODE>2908 LV</ADR_POSTCODE>
<ADR_WOONPLAATS>Capelle a/d IJssel</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
<ADR_EMAIL>magazijn@koeltgoed.nl</ADR_EMAIL>
<ADR_TELEFOON>0111-010101</ADR_TELEFOON>
<ADR_TELEFAX>0111-FAXMAG</ADR_TELEFAX>
<ADR_NUMMER>1</ADR_NUMMER>
<ADR_OMSCHRIJVING>Magazijn</ADR_OMSCHRIJVING>
<ADR_CONTACTPERSOON>1</ADR_CONTACTPERSOON>
<ADR_OPMERKING>Het hoofdmagazijn</ADR_OPMERKING>
<ADR_VRIJERUBRIEKEN>
<ADR_VRIJERUBRIEK>
<ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>Portokosten</ADR_VRIJERUBRIEK_NAAM>
<ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>3.25</ADR_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
</ADR_VRIJERUBRIEK>
</ADR_VRIJERUBRIEKEN>
</NAW_VERZENDADRES>
</NAW_VERZENDADRESSEN>
<NAW_SELECTIES>
<NAW_SELECTIE>
<NAW_SELECTIECODE>C</NAW_SELECTIECODE>
</NAW_SELECTIE>
<NAW_SELECTIE>
<NAW_SELECTIECODE>V</NAW_SELECTIECODE>
</NAW_SELECTIE>
</NAW_SELECTIES>
<NAW_BANKREKENINGEN>
<NAW_BANKREKENING>
<BANK_REKENINGNUMMER>123456789</BANK_REKENINGNUMMER>
<BANK_REKENINGHOUDER>Sjaak en Sjaan de Vries</BANK_REKENINGHOUDER>
<BANK_ADRES>Rechteweg 1</BANK_ADRES>
<BANK_POSTCODE>2809 LV</BANK_POSTCODE>
<BANK_WOONPLAATS>Capelle</BANK_WOONPLAATS>
<BANK_ISDEFAULTREKENING>true</BANK_ISDEFAULTREKENING>
<BANK_ISINCASSOREKENING>true</BANK_ISINCASSOREKENING>
<BANK_ISBINNENLAND>true</BANK_ISBINNENLAND>
<BANK_BIC>123</BANK_BIC>
<BANK_KANTOORNAAM>Vriezieja</BANK_KANTOORNAAM>
<BANK_KANTOORADRES>Goudstukweg 2</BANK_KANTOORADRES>
<BANK_KANTOORPLAATS>Blutterscha</BANK_KANTOORPLAATS>
<BANK_KANTOORLANDCODE>NL</BANK_KANTOORLANDCODE>
</NAW_BANKREKENING>
</NAW_BANKREKENINGEN>
<NAW_DOCUMENTEN>
<NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
<DOC_DOCUMENTSOORT>FACTBATCH</DOC_DOCUMENTSOORT>
<DOC_REGELS>
<DOC_REGEL>
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<DOC_EMAILNAAR>CONTACTPERSOON_VAN_DOCUMENT</DOC_EMAILNAAR>
<DOC_REGELSOORT>AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
<DOC_CONTACTPERSONEN>
<DOC_CONTACTPERSOON>
<DOC_RELNUMMER>1</DOC_RELNUMMER>
<DOC_ADRESROL>0</DOC_ADRESROL>
</DOC_CONTACTPERSOON>
<DOC_CONTACTPERSOON>
<DOC_RELNUMMER>1</DOC_RELNUMMER>
<DOC_ADRESROL>1</DOC_ADRESROL>
</DOC_CONTACTPERSOON>
</DOC_CONTACTPERSONEN>
</DOC_REGEL>
<DOC_REGEL>
<DOC_REGELSOORT>EXTRA_AFDRUK</DOC_REGELSOORT>
<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>900</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
<DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>904</DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>
</DOC_REGEL>
<DOC_REGEL>
<DOC_REGELSOORT>AFDRUKFORMAAT</DOC_REGELSOORT>
<DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>1</DOC_AFDRUKFORMAATNUMMER>
<DOC_AFDRUKVOORWAARDE>ALTIJD</DOC_AFDRUKVOORWAARDE>
<DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>900</DOC_LAYOUTNUMMER_EXCLBTW>
<DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>920</DOC_LAYOUTNUMMER_INCLBTW>
</DOC_REGEL>
</DOC_REGELS>
</NAW_DOCUMENT_INSTELLING>
</NAW_DOCUMENTEN>
<NAW_VRIJERUBRIEKEN>
<NAW_VRIJERUBRIEK>
<NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>Kleur</NAW_VRIJERUBRIEK_NAAM>
<NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>Rood</NAW_VRIJERUBRIEK_WAARDE>
</NAW_VRIJERUBRIEK>
</NAW_VRIJERUBRIEKEN>
</DEBITEUR>
</DEBITEUREN>
</KING_DEBITEUREN>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <NAW_VALUTACODE>DKK</NAW_Valutacode> wordt
niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Per NAW-bestand (debiteuren, crediteuren, relaties) dient u een apart XML-bestand te gebruiken. Velden die voor
een bepaald NAW-bestand niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld Aanmaningtype bij crediteuren) worden bij het
inlezen overgeslagen;
• Bij vrije rubrieken is de mogelijke invoer afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke
invoer true, false of 1, 0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM. Er wordt
bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt met de
sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de vrije
rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens
In King kunnen NAW-gegevens worden ingelezen, die door een ander programma in ASCII-formaat zijn aangemaakt.
Je kunt hierbij debiteuren, crediteuren of overige relaties toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Dat inleesbestand moet aan enkele eisen voldoen:
Te importeren velden

Veldnaam
NAW-nummer

Maximumlengte
10 cijfers

Zoekcode
VESTIGINGSADRES
Vestigingsadres naam 1
Vestigingsadres naam 2
Vestigingsadres straat

10 posities
40 posities
40 posities
40 posities

Vestigingsadres
10 posities
huisnummer
Vestigingsadres postcode 40 posities
Vestigingsadres
40 posities
woonplaats
Vestigingsadres e-mail80 posities
adres
Vestigingsadres landnaam 40 posities
Vestigingsadres telefoon 25 posities
Vestigingsadres telefoon 2 25 posities
Vestigingsadres telefax
25 posities
Website
250 posities
VERZENDADRES
Verzendadres nummer
3 cijfers
Verzendadres omschrijving 40 posities
Verzendadres naam 1
40 posities
Verzendadres naam 2
40 posities
Verzendadres straat
54 posities

Verzendadres huisnummer 10 posities
Verzendadres postcode
40 posities
Verzendadres woonplaats 40 posities
Verzendadres e-mail-adres 80 posities
Verzendadres landnaam 40 posities
Verzendadres telefoon
25 posities
Verzendadres telefoon 2 25 posities
Verzendadres telefax
25 posities
FINANCIELE GEGEVENS
Bank-/girorekening
34 posities
Betalingsconditie

3 cijfers

Opmerkingen
Als er geen NAW-nummer in het bestand staat, wordt dit alsnog
aangemaakt (als in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer
automatisch genereren).
Bij debiteuren en crediteuren zet het programma zonodig de cijfers van
de betreffende paragraaf vóór het nummer, als dat nummer 6 of minder
posities omvat en geldig is. Relatienummers worden zonodig uitgevuld
met voorloopnullen.

Bij het inlezen van het veld ‘Straat’ wordt gecontroleerd of het
huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en
huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld
Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);

Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en
de letters

Verzendadresnummer 0 wordt ingelezen als correspondentieadres.

Bij het inlezen van het veld ‘Straat’ wordt gecontroleerd of het
huisnummer in dat veld is opgenomen, zo ja, dan worden straat en
huisnummer alsnog gescheiden (op voorwaarde dat bij het veld
Huisnummer hetzelfde veldnummer/positie is ingevuld als bij Straat);
Tip: vul bij Nederlandse postcodes geen spatie in tussen de cijfers en
de letters

Dit is de default-bankrekening van de relatie. Bij een IBAN worden
kleine letters omgezet naar hoofdletters.
Moet voorkomen in King
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Veldnaam
Leveringsconditie
Valutacode
BTW-code
Taalcode
Kredietlimiet

Tegenrekening
Aanmaningtype

BTW-nummer
Ons debiteurnummer
INCASSO
Bankrekening
ORDERGEGEVENS
Facturen inclusief of
exclusief BTW
Aparte facturen

Maximumlengte
3 cijfers
3 posities
3 cijfers
3 posities
10 cijfers voor het
decimaalteken, 2
decimalen
10 cijfers
0 (Geen),
1 (Aanmaning) of
2 (Rekening
overzicht)
15 posities
20 posities

Opmerkingen
Moet voorkomen in King
Moet voorkomen in King
Moet voorkomen in King
Moet voorkomen in King
in de valuta van de debiteur

34 posities

alleen bij debiteuren

0 (exclusief) of 1
(inclusief)
0 (ja),
1 (nee),
2 (per contact
persoon),
3 (per
verzendadres),
4 (per contact
persoon en verzend
adres)
Factuuradres
0 (correspondentieadres) of 1
(vestigings adres)
Verzendadres
0 (correspondentieadres), 1 (vestigings
adres) of
2 (verzendadres)
Aantal kopiefacturen
2 cijfers
Orderkorting
3 cijfers voor het
decimaalteken, 2
decimalen
Blokkeren voor orderinvoer 0 (nee) of 1 (ja)
Contributiecode
3 cijfers
Vertegenwoordiger
3 cijfers
Debiteurgroep
3 cijfers
Welke orderkorting
0 (van debiteur) of
1 (van
debiteurgroep)

Moet voorkomen in King
alleen bij debiteuren

alleen bij crediteuren

alleen bij debiteuren
alleen bij debiteuren

alleen bij debiteuren

alleen bij debiteuren
alleen bij debiteuren

alleen bij
alleen bij
alleen bij
alleen bij
alleen bij

debiteuren
debiteuren. Moet voorkomen in King
debiteuren. Moet voorkomen in King
debiteuren. Moet voorkomen in King
debiteuren

U dient verder rekening te houden met het volgende:
• een record wordt geweigerd als er een ongeldige waarde in voorkomt, bijvoorbeeld letters op de plaats van de
orderkorting;
• het bestand kan niet worden ingelezen als in een veld een aanhalingsteken voorkomt terwijl alle velden tussen
aanhalingstekens staan;
• velden die voor het gekozen doel-NAW-bestand niet van toepassing zijn, worden genegeerd;
• een relatie wordt toegevoegd als:
• het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet is ingevuld (en in de Vaste gegevens is gekozen voor NAW-nummer
automatisch genereren);
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•
•
•
•
•
•

het NAW-nummer in het ASCII-bestand niet voorkomt in het King-bestand én er geen verwijdercode voorkomt op de
aangegeven plaats
een verzendadres wordt toegevoegd indien het volgnummer in het ASCII-bestand niet in het King-bestand bij de
betreffende relatie voorkomt;
een relatie/verzendadres wordt gewijzigd als het NAW-nummer en/of verzendadresnummer van het ASCII-bestand
voorkomt in het King-bestand;
bestaande relaties worden alleen verwijderd als de verwijdercode voorkomt op de aangegeven plaats (op te geven
in de layout-instelling);
een debiteur/crediteur kan alleen verwijderd indien deze niet in gebruik is;
bij het inlezen van getallen met decimalen gaat het programma uit van het decimaalteken dat in het
Configuratiescherm/Control Panel van Windows, bij Landinstellingen/Regional Options, is geselecteerd. Is daar een
komma geselecteerd, dan kunt u geen bedragen inlezen met een punt als decimaalteken, en andersom. Dit
probleem is het gemakkelijkste op te lossen, door uw Landinstellingen/Regional Options (tijdelijk) aan te passen.

3 stappen om een ASCII-bestand met NAW-gegevens in King in te lezen:

Stap 1
Programma ‘Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens’ is een optie; het maakt dus geen deel uit
van het standaardpakket en moet los worden aangeschaft. In de licentiegegevens moeten de juiste
installatiecode en checksum worden ingevoerd, en vervolgens moet een upgrade van de administratie
worden uitgevoerd.
Stap 2
Vervolgens moet bij 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens' worden aangegeven hoe het
inleesbestand eruitziet.
Dat is in principe eenmalig, maar je kunt ook verschillende layouts vastleggen.
Layout NAW-inleesbestand

Het toevoegen van een layout verloopt als volgt:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Start programma Instellen layout NAW-inleesbestand, zie: Diversen> Importeren> Imprteren NAW-gegevens>
importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens.
Klik in het zoekvenster op Toevoegen (of op Wijzigen, als je een bestaande layout wilt aanpassen);
Geef de layout een nummer en een omschrijving en klik op de knop Verder;
Vul de algemene gegevens van het inleesbestand in: bestandsnaam, bestandsformaat, veldscheidingsteken, velden
wel of niet tussen aanhalingstekens, aantal voorlooprecords.
Klik op de knop Verder om verder te gaan;
Vervolgens kun je enkele belangrijke instellingen vastleggen, die gebruikt worden bij het inlezen:
• NAW-bestand, het NAW-bestand van King waarin de gegevens van het inleesbestand moeten worden verwerkt
• Bestaande debiteuren/crediteuren/relaties overschrijven, selecteer het vakje als u ook gegevens wilt wijzigen
van al bestaande debiteuren/crediteuren/relaties;
• Standaarddebiteur / -crediteur / -relatie, dat is een bestaande debiteur/crediteur/relatie in het NAW-bestand van
King, van wie bij het inlezen eventueel gegevens kunnen worden overgenomen (zie stap 6);
• ... verwijderen indien, de record wordt verwijderd, als de ‘verwijdercode’ op de aangegeven plaats voorkomt.
Verder moet in het inleesbestand uiteraard ook het NAW-nummer zijn ingevuld;
• Bij foutmelding tijdens inlezen, je hebt hier de keuze uit 'Inlezen geheel annuleren' en 'Fout overslaan, inlezen
voortzetten'. Records met fouten worden uiteraard niet ingelezen.
Klik op Verder om naar het volgende venster te gaan
in het volgende venster zie je een lijst van alle velden die kunnen worden ingelezen.
Per veld geef je aan of die gevuld moet worden met informatie uit het inleesbestand, of met de waarde die bij de
standaard-relatie is ingevuld.
Kies je hier voor Gegevens uit inleesbestand, dan moet ook worden aangegeven waar in het bestand die gegevens te
vinden zijn, dus in veldnummer x (bij veldgescheiden) of van positie x t/m y (bij vaste lengte).
Staan in het inleesbestand straatnaam en huisnummer in één veld, dan moet dat veld of die positie worden ingevuld
bij de straatnaam én bij het huisnummer. King zorgt er dan voor dat het getal achter de straatnaam als huisnummer
wordt ingelezen.
Het volgende venster is een controlevenster, dus klik tijdens of na het instellen op Verder, om te kijken of alles goed is
ingesteld;
De layout van het inleesbestand is nu vastgelegd.
Klik op Starten om het inlezen direct te laten beginnen, of op Sluiten om het bestand later in te lezen.

Stap 3
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Als de layout van het inleesbestand is vastgelegd, kan het bestand worden ingelezen in King via
‘Importeren NAW-gegevens in ASCII-formaat’.
Geef hier de volgende gegevens in:
• Nummer , het nummer van de layout van het in te lezen bestand. Zie bij stap 2.
• Bestandsnaam , de naam van het inleesbestand. Als het bestand in de administratie-directory staat, hoeft geen
bestandspad te worden ingevoerd.
• Vervolgens klik je op de knop Starten om het inlezen te laten beginnen: King maakt tijdens het inlezen een verslag,
dat op het scherm wordt weergegeven.
• Via de knop Afdrukken kun je het verwerkingsverslag afdrukken. Als het bestand niet volledig kon worden ingelezen,
kun je bijvoorbeeld een uitgebreid verslag afdrukken, waarop is aangegeven waarom een record niet kon worden
verwerkt.
Is het inleesbestand volledig ingelezen, dan kun je het verslag na afloop desgewenst verwijderen.
• Verwijderen verwerkingsverslag
Telkens als je een ASCII-bestand inleest, wordt hiervan een verwerkingsverslag gemaakt. Dit verslag wordt
bewaard, zodat ook achteraf het verwerkingsverslag nog kan worden afgedrukt.
• Als je de verslagen niet meer nodig hebt, kun je ze verwijderen, zodat ze niet onnodig database-ruimte in beslag
nemen.
Dit verwijderen gaat als volgt: start 'Importeren ASCII-bestand met NAW-gegevens', klik in het zoekvenster op de
layout waarvan je de verwerkingsverslagen wilt verwijderen. Open het Muteren-menu en kies voor Verwijderen
verwerkingsverslag.
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Eisen aan het XML-bestand met wijzigingen openstaande posten
Met deze optie kan de fiattering van openstaande posten worden gewijzigd.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw dit het inleesbestand moet hebben.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT
Veldnaam
Omschrijving
<KING_OPENSTAANDE_P Geeft begin en eind aan van het KingOSTEN_EDIT>
inleesbestand met openstaande posten

OPENSTAANDE_POSTEN
Veldnaam
<OPENSTAANDE_POSTEN>

Omschrijving

OPENSTAANDE_POST
Veldnaam
<OSP_NAW_NUMMER>

Omschrijving
Nummer van debiteur of
crediteur
<OSP_FACTUURNUMMER Factuurnummer
>
<OSP_GEFIATTEERD>
Gefiatteerd

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal
<OPENSTAANDE_POST
EN>

Mogelijke inhoud
Een of meer keren <OPENSTAANDE_POST>

Belangrijk

Mogelijke inhoud
Nummer van bestaande debiteur of crediteur,
maximaal 10 cijfers
Max. 10 cijfers, moet voorkomen bij de betreffende
debiteur of crediteur
true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0

Belangrijk
Verplicht
Verplicht
Verplicht

Voorbeeldbestand
<KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT>
<OPENSTAANDE_POSTEN>
<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>12000333</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>26</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>false</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>
<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>12000333</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>761</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>true</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>
<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>17000001</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>61</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>false</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>
<OPENSTAANDE_POST>
<OSP_NAW_NUMMER>17000001</OSP_NAW_NUMMER>
<OSP_FACTUURNUMMER>760</OSP_FACTUURNUMMER>
<OSP_GEFIATTEERD>true</OSP_GEFIATTEERD>
</OPENSTAANDE_POST>
</OPENSTAANDE_POSTEN>
</KING_OPENSTAANDE_POSTEN_EDIT>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<OSP_NAW_NUMMER>12004690</OSP_Naw_Nummer> wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
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•

•
•

Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met orders
Met deze optie kan een XML-bestand met orders in King worden ingelezen. Nieuwe orders kunnen worden toegevoegd,
bestaande orders en orderregels kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde
eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

Order/Orderregel toevoegen
•
•
•

•

Een order wordt toegevoegd als de tags ORK_ORDERNUMMER en ORK_EXTERNORDERNUMMER niet
aanwezig zijn in het inleesbestand of de betreffende order niet in King gevonden kan worden op basis van het
opgegeven ordernummer of externe ordernummer;
Wordt bij een nieuwe order geen status meegegeven, dan wordt de orderstatus Niet-goedgekeurd;
Een orderregel wordt toegevoegd als die behoort bij een nieuwe order, of als die behoort bij een bestaande order
maar niet in die order gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of een extern orderregelnummer. Het
Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via programma
Invoeren orders, door in het Weergeven-menu te kiezen voor Orderregel IDs & EDI-buffer. In het middengedeelte
van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen OrrGid, OrrExternID en EDI-buffer zichtbaar;
Bij een bestaande order worden nieuwe orderregels achteraan toegevoegd.

Order/Orderregel wijzigen
•
•
•

•
•
•
•

Een order wordt gewijzigd als de betreffende order in King gevonden kan worden op basis van het ordernummer of
het externe ordernummer.
Bij een bestaande order mogen de velden ORK_DEBITEURNUMMER, ORK_PRIJZENINEXBTW en
ORK_VALUTACODE niet worden gewijzigd;
Bij een bestaande order kunnen orderregels worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Een orderregel wordt
gewijzigd als die in de order gevonden kan worden op basis van het Orderregel ID of het externe orderregelnummer.
Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via
programma Invoeren orders, door in het Weergeven-menu te kiezen voor Orderregel IDs & EDI-buffer. In het
middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen OrrGid, OrrExternID en EDI-buffer
zichtbaar;
Is het ORK_ORDERNUMMER niet ingevuld en zijn er in King meer orders met het opgegeven externe
ordernummer, dan kan die order niet worden ingelezen;
Is het ORR_GID niet ingevuld en zijn er in King meer orderregels met het opgegeven externe orderregelnummer,
dan kan die order niet worden ingelezen;
De kostprijs is alleen te wijzigen als dat in de artikelgegevens zo is ingesteld en als het aantal geleverd en het aantal
gefactureerd beide nul zijn;
Wordt een bestaande orderregel gewijzigd, dan worden de bijbehorende specificatieregels verwijderd en vervolgens
of opnieuw aangemaakt, of ingelezen uit het inleesbestand. Specificatieregels kunnen dus niet via het inleesbestand
worden gewijzigd. Het aantal ORD_AANTALDEZELEVERING in de specificatieregel wordt alleen aangepast, als er
maar één specificatieregel aan de orderregel was gekoppeld en het aantal dat in de orderregel staat overeenkomt
met dat van de specificatieregel.

Order/Orderregel verwijderen
•
•

•
•
•

Een order wordt verwijderd als in het inleesbestand de tag <ORDER action="delete"> voorkomt en de betreffende
order in King gevonden kan worden op basis van het ordernummer of het externe ordernummer;
Een orderregel wordt verwijderd als in het inleesbestand de tag <ORDERREGEL action="delete"> voorkomt en de
betreffende orderregel gevonden kan worden op basis van het het Orderregel ID of het externe orderregelnummer.
Het Orderregel ID en het externe orderregelnummer van een bestaande orderregel zijn te achterhalen via
programma Invoeren orders, door in het Weergeven-menu te kiezen voor Orderregel IDs & EDI-buffer. In het
middengedeelte van het orderinvoerscherm worden dan de extra kolommen OrrGid, OrrExternID en EDI-buffer
zichtbaar;
Is het ORK_ORDERNUMMER niet ingevuld en zijn er in King meer orders met het opgegeven externe
ordernummer, dan kan die order niet worden verwerkt;
Is het ORR_GID niet ingevuld en zijn er in King meer orderregels met het opgegeven externe orderregelnummer,
dan kan die order niet worden verwerkt;
Bij het verwijderen van orderregels wordt de nummering van de overgebleven regels niet aangepast. Wilt u een
aaneengesloten nummering dan kunt u de regelnummering handmatig aanpassen via de knop Hernummeren;

Elke order bestaat uit minimaal twee onderdelen: de orderkop en één of meer orderregels. Eventueel kunnen ook
specificatieregels worden ingelezen. In de orderkop staan gegevens als het ordernummer, het debiteurnummer en de
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orderdatum. In een orderregel staat het bestelde artikel, met o.a. het aantal en de prijs. In de specificatieregel staat
informatie over magazijn, locatie, partij en de serienummers.
Zie voor een voorbeeld, het einde van dit document.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_ORDERS
Veldnaam
Omschrijving
<KING_ORDERS> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand met
orders
ORDERS
Veldnaam
<ORDERS>

ORDER
Veldnaam
<ORDER>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de ordergegevens in het Kinginleesbestand

Omschrijving
Geeft per order het begin en het
eind aan van de in te lezen
gegevens

ORDERKOP
Veldnaam
Omschrijving
<ORDERKOP Kopgegevens van de order
>
Velden van de order koptekst
Veldnaam
Omschrijving
<ORK_ORDERNUMMER Ordernummer
>

Mogelijke inhoud
Eenmaal <ORDERKOP>
Eventueel eenmaal
<ORDERCOLLI>
Eenmaal <ORDERREGELS>

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal <ORDERS> Verplicht

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<ORDER>

Belangrijk
Verplicht. Met de tag <ORDER
action="delete"> wordt de opgegeven
order verwijderd

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
orderkop

Mogelijke invoer
Max. 10 cijfers

<ORK_EXTERNORDER Extern
Max. 20 posities
NUMMER>
ordernummer, bijv.
ordernummer uit
webwinkel
<ORK_DEBITEURNUMM Debiteurnummer
Moet voorkomen in het
ER>
debiteuren bestand van
King
<ORK_DEBITEUREANC EAN-code debiteur 13 posities
ODE>
<ORK_CONTACTPERSO Contactpersoon
ON>
nummer

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Als dit veld en ook het externe ordernummer niet
in het inleesbestand voorkomen, of als de order
niet in King gevonden kan worden op basis van
het opgegeven ordernummer of externe
ordernummer, dan wordt de order toegevoegd
en wordt het ordernummer bij het inlezen
gegenereerd. Bestaat het ordernummer (en/of
het externe ordernummer) wel in King, dan wordt
de order gewijzigd
Zijn er in King meer orders met het opgegeven
externe ordernummer, dan wordt de order niet
ingelezen
Verplicht als ORK_DEBITEUREANCODE leeg
is. Bij een bestaande order mag dit veld niet
gewijzigd worden
Verplicht als ORK_DEBITEURNUMMER niet
voorkomt; moet in dat geval bestaan bij een
adres van deze debiteur

Max. 3 cijfers, moet
voorkomen als
contactpersoon bij de
debiteur
<ORK_VERTEGENWOO Vertegenwoordiger Max. 3 cijfers, moet
Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld
RDIGER>
nummer
voorkomen in de King- overeenkomstig Vaste gegevens
administratie
orders/facturering
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Veldnaam
Omschrijving
<ORK_REFERENTIE>
Referentie
<ORK_ORDERDATUM> Orderdatum
<ORK_LEVERDATUM>

Leverdatum

<ORK_INKOOPCOMBIN Inkoopcombinatie
ATIE>
j/n
<ORK_DEBITEURNUMM Inkoopcombinatie:
ERFACTUUR>
debiteurnr. factuur
<ORK_DEBITEUREANC EAN-code van
ODEFACTUUR>
debiteurnr. factuur

<ORK_DEBITEURNUMM Inkoopcombinatie:
EROMZET>
debiteurnr. omzet
<ORK_DEBITEUREANC EAN-code van
ODEOMZET>
debiteurnr. omzet

<ORK_DEBITEURNUMM Inkoopcombinatie:
ERPRIJZEN>
debiteurnr. prijzen
<ORK_DEBITEUREANC EAN-code van
ODEPRIJZEN>
debiteurnr. prijzen

Mogelijke invoer
Onbeperkt
JJJJ-MM-DD

Belangrijk

Als het veld niet voorkomt, wordt de
verwerkingsdatum gebruikt
JJJJ-MM-DD
Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld
overeenkomstig Vaste gegevens
orders/facturering
true of false (hoofdAls het veld niet voorkomt, wordt de instelling
en/of kleine letters); 1 of van de debiteur gebruikt
0
Moet voorkomen in het Max. één van beide velden mag voorkomen. Als
debiteurenbestand van het nummer of de EAN-code van de
King
factuurdebiteur niet voorkomt, wordt de instelling
van de debiteur gebruikt
13 posities, moet
voorkomen bij een
adres van de
factuurdebiteur
Moet voorkomen in het Max. één van beide velden mag voorkomen. Als
debiteurenbestand van het nummer of de EAN-code van de
King
omzetdebiteur niet voorkomt, wordt de instelling
van de debiteur gebruikt
13 posities, moet
voorkomen bij een
adres van de
omzetdebiteur
Moet voorkomen in het Max. één van beide velden mag voorkomen. Als
debiteurenbestand van het nummer of de EAN-code van de
King
prijzendebiteur niet voorkomt, wordt de instelling
van de debiteur gebruikt
13 posities, moet
voorkomen bij een
adres van de prijzendebiteur
VEST of COR
(hoofdletters!)

<ORK_FACTUURADRES Factuuradres van
SOORT>
de order
(vestigingsadres of
correspondentieadres)
<ORK_FACTUURADRES EAN-code
13 posities; moet voor
EANCODE>
factuuradres
komen bij vestigings of
correspondentie-adres
van de debiteur die de
factuur ontvangt
<ORK_VERZENDADRES Verzendadres van VEST, COR, VERZ,
SOORT>
de order
FACT_VEST,
(vestigingsadres,
FACT_COR of
correspondentieFACT_VERZ
adres of
(hoofdletters!)
verzendadres,
eventueel van de
factuurdebiteur)
<ORK_VERZENDADRES Verzendadresnum Max. 3 cijfers; moet
NUMMER>
mer
voor komen als
verzendadres bij de
debiteur die de factuur
ontvangt
<ORK_VERZENDADRES EAN-code
13 posities; moet voor
EANCODE>
verzendadres
komen bij een adres
van de debiteur die de
factuur ontvangt
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FACT_VEST, FACT_COR of FACT_VERZ
alleen toegestaan als veld
ORK_INKOOPCOMBINATIE true of 1 is.

Niet verplicht. Als ORK_VERZEND ADRES
SOORT = VERZ of FACT_VERZ, dan moet
maximaal één van deze drie tags voorkomen en
ingevuld zijn; anders wordt de instelling van de
debiteur gebruikt

Veldnaam
Omschrijving
<ORK_VERZENDADRES Verzendadres
>

Mogelijke invoer
Belangrijk
Adresvelden; zie hierna
bij Velden van het
Adres
VEST, COR, VERZ of Genegeerd als ORK_EIND
NVT (hoofdletters!)
BESTEMMINGADRESEANCODE is ingevuld

<ORK_EINDBESTEMMIN Eindbestemming
GSOORT>
(vestigingsadres,
correspondentieadres,
verzendadres of
'niet van
toepassing')
<ORK_EINDBESTEMMIN Verzendadresnum Max. 3 cijfers, moet
Als ORK_EINDBESTEMMINGSOORT = VERZ,
G
mer
voorkomen als
dan moet maximaal één van deze drie tags
ADRESNUMMER>
eindbestemming
verzendadres bij de
voorkomen en ingevuld zijn; anders wordt de
debiteur
instelling van de debiteur gebruikt
<ORK_EINDBESTEMMIN EAN-code adres
Max. 13 posities; moet
G
eindbestemming
voorkomen bij een
ADRESEANCODE>
adres van de debiteur
<ORK_EINDBESTEMMIN Eindbestemmingsa Adresvelden; zie hierna
GADRES>
dres
bij Velden van het
Adres
<ORK_PRIJZENINEXBT Prijzen exclusief of INCLBTW of EXCLBTW Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling
W>
inclusief BTW
(hoofdletters!)
van de debiteur overgenomen. Bij een
bestaande order mag dit veld niet gewijzigd
worden
<ORK_VERZAMELLIJST Uitlevering via
WEL, NIET
Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling uit
>
verzamellijst
(hoofdletters!)
de Vaste gegevens orders/facturering
overgenomen. Alleen ingelezen vanaf King
Handel en als de order nog niet is vrijgegeven
voor levering.
<ORK_DEELLEVERING_ Deellevering
TOEGESTAAN,
Als het veld niet voorkomt, wordt de waarde
TOEGESTAAN>
toegestaan
NIET_TOEGESTAAN overgenomen uit de Vaste gegevens
(hoofdletters!)
orders/facturering
<ORK_APARTEFACTUU Aparte factuur
JA, NEE,
Als het veld niet voorkomt, wordt de instelling
R>
PERCONTACTPERSO van de debiteur overgenomen
ON,
PERVERZENDADRES,
PERCONTACTPERSO
ONENVERZENDADRE
S (hoofdletters!)
<ORK_KORTINGSPERC Orderkortings
Percentage van -100
Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld met
ENTAGE>
percentage
t/m 100
de default-orderkorting van de debiteur (i.c.m. de
optie Inkoopcombinaties is dat de debiteur
Prijzen)
<ORK_MAGAZIJN>
Magazijn
Max. 3 cijfers, moet
Als het veld niet voorkomt, wordt het defaultvoorkomen in de King- magazijn van deze gebruiker voor Invoeren
administratie
orders overgenomen, en als dat er niet is,
magazijn 001
<ORK_VALUTACODE> Valutacode
Max. 3 tekens, moet
Als het veld niet voorkomt, wordt de defaultvoorkomen in de King- valuta van de debiteur overgenomen. Bij een
administratie
bestaande order mag dit veld niet gewijzigd
worden
<ORK_BETALINGSCON Betalingsconditie
Max. 3 cijfers, moet
Als het veld niet voorkomt, wordt de
DITIE>
nummer
voorkomen in de King- betalingsconditie van de debiteur overgenomen
administratie
<ORK_LEVERINGSCON Leveringsconditie Max. 3 cijfers, moet
Als het veld niet voorkomt, wordt de
DITIE>
nummer
voorkomen in de King- leveringsconditie van de debiteur overgenomen
administratie
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Veldnaam
Omschrijving
<ORK_KOSTENPLAATS Kostenplaats
>
<ORK_KOSTENDRAGE Kostendrager
R>
<ORK_INCASSOREKENI Incassorekening
NG>

Mogelijke invoer
Max. 8 cijfers, moet
voorkomen in de Kingadministratie
Max. 8 cijfers, moet
voorkomen in de Kingadministratie
Max. 34 posities, moet
voorkomen bij de
debiteur die de factuur
ontvangt

Belangrijk

Als het veld niet voorkomt, wordt het gevuld met
de default-incassorekening van de debiteur die
de factuur ontvangt . Alleen ingelezen als de
betalingsconditie van de soort 'Via automatische
incasso' is
<ORK_EDIORDER>
Order wel of niet via true of false (hoofdAls het veld niet voorkomt, wordt het gevuld
EDI-koppeling
en/of kleine letters); 1 of overeenkomstig de Vaste gegevens
0
orders/facturering
<ORK_EDIBUFFER>
Vrije tekst, wordt bij Onbeperkt
de
facturering/levering
weer geëxporteerd
<ORK_MEENEMENINCB Meenemen in
true of false (kleine
SAANGIFTE>
aangifte
letters!); 1 of 0
<ORK_CBSGOEDEREN Goederenstroom
Max. 1 cijfer, moet
Alleen ingelezen als het veld
STROOM>
voorkomen in de King- ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE true of 1
administratie
is.
<ORK_CBSSTATISCHST Statistisch stelsel Max. 2 cijfers, moet
ELSEL>
voorkomen in de Kingadministratie
<ORK_CBSLANDBESTE Land bestemming Max. 3 posities, moet
MMING>
voorkomen in de Kingadministratie
<ORK_CBSVERKEERSG Verkeersgebied
Max. 40 posities, moet
EBIED>
voorkomen in de Kingadministratie
<ORK_CBSVERVOERS Vervoerswijze
Max. 1 cijfer, moet
WIJZE>
voorkomen in de Kingadministratie
<ORK_CBSCONTAINER Containervervoer Max. 1 cijfer, moet
VERVOER>
voorkomen in de Kingadministratie
<ORK_GOEDGEKEURD Status
true of false (kleine
Als een status op een hoger niveau wordt
>
Goedgekeurd
letters!); 1 of 0.
aangezet, dan gaat een onderliggende status
ook mee.
<ORK_VRIJVOORVERZ Status Vrijgegeven true of false (kleine
Veld ORK_GOEDGEKEURD is verplicht indien
AMELLIJST>
voor verzamellijst letters!); 1 of 0
een van onderstaande velden gebruikt moeten
<ORK_VERZAMELLIJST Status Verzamellijst true of false (kleine
worden.
AFGEDRUKT>
afgedrukt
letters!); 1 of 0
Als ORK_VRIJVOORFACTURERING de waarde
<ORK_VERZAMELLIJST Status Verzamellijst true of false (kleine
'true' heeft, dan zal de status 'Goedgekeurd'
VERWERKT>
verwerkt
letters!); 1 of 0
automatisch ook worden geselecteerd.
<ORK_VRIJVOORLEVE Status Vrijgegeven true of false (kleine
De status ORK_VRIJVOORLEVERING kan
RING>
voor levering
letters!); 1 of 0
alleen worden toegekend als alle serienummers
<ORK_VRIJVOORFACT Status Vrijgegeven true of false (kleine
zijn ingevuld.
URERING>
voor facturering
letters!); 1 of 0
<ORK_OPMERKING>
Opmerking
Onbeperkt
<ORK_ISABCLEVERING Order is ABCtrue of false (kleine
Als het veld niet voorkomt, wordt gekozen voor 0
>
levering
letters!); 1 of 0
(geen ABC-levering). Alleen ingelezen met de
optie Aangifte ICP
<ORK_VERVOERDER> Vervoerder
Max. 40 posities, moet Als het veld niet voorkomt, wordt de vervoerder
voorkomen als
ontleend aan de debiteurgegevens en als die
Vervoerder in King
daar niet is ingevuld, dan aan de landgegevens.,
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Veldnaam

Omschrijving

<ORK_WEBWINKEL_ID Webwinkel ID
>
<ORK_VRIJERUBRIEKE Vrije rubrieken
N>
•
•

Mogelijke invoer

20 posities, moet
voorkomen in de Kingadministratie
Een of meer keren
ORK_VRIJERUBRIEK

Belangrijk
en als die ook daar niet is ingevuld, dan aan de
Vaste gegevens orders/facturering.
Niet verplicht

De overige algemene ordergegevens (orderkop) worden overgenomen uit de Vaste gegevens orders/facturering
(verzamellijst verplicht) of van de debiteurgegevens (factuuradres, verzendadres, taalcode). Behoort de debiteur
tot een inkoopcombinatie, dan worden deze velden overgenomen van de factuurdebiteur (Debiteurnr. factuur);
De af te drukken contactpersoon wordt ingevuld overeen komstig de instellingen van de Contactpersoonfuncties.;

ORK_VRIJERUBRIEK
Veldnaam

Omschrijving

<ORK_VRIJERUBRIEK_NAAM>

Mogelijke inhoud

Omschrijving vrije
rubriek
<ORK_VRIJERUBRIEK_WAARDE> Inhoud vrije rubriek
ORDERCOLLI
Veldnaam
Omschrijving
<ORDERCOLLI> De
verzendgegevens

Belangrijk
Max. 40 tekens, moet bestaan Verplicht
in King
Afhankelijk van het type rubriek.

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<ORDERCOLLO>

ORDERCOLLO
Veldnaam
Omschrijving Mogelijke inhoud
<ORDERCOLLO> Een ordercollo Zie hierna, bij Velden van
ordercollo
Velden van ordercollo
Veldnaam

Belangrijk
Niet verplicht

Belangrijk

Mogelijke inhoud

Belangrijk

Omschrijving
<ORCL_REGELNUMMER>

3 cijfers
Regelnummer
<ORCL_COLLOTYPE>
Collo-type
20 posities, moet voorkomen
in de King-administratie
<ORCL_CODE_BIJ_VERVOERDER> Code bij
20 posities
vervoerder
<ORCL_AANTAL>
Aantal colli
10 cijfers
<ORCL_GEWICHT>
Gewicht collo 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen
<ORCL_VOLUME>
Volume collo 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen
<ORCL_LENGTE>
Lengte collo 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen
<ORCL_BREEDTE>
Breedte collo 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen
<ORCL_HOOGTE>
Hoogte collo 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen
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Niet verplicht

Wordt niet ingelezen, is
alleen voor de export

Veldnaam
<ORCL_LENGTE_EENHEID>
<ORCL_TRACKTRACE_CODE>
<ORCL_TRACKTRACE_URL>
<ORCL_OPMERKING>

Mogelijke inhoud
Omschrijving
Lengte10 posities
eenheid
Track&Trace 40 posities
code
Track&Trace 255 posities
URL
Opmerking

Belangrijk
Wordt niet ingelezen, is
alleen voor de export

Het veld ORCL_LENGTE is vanaf release 5.51 in de plaats gekomen van het veld ORCL_DIEPTE. Het oude veld
ORCL_DIEPTE vervalt vanaf release 5.52.
ORDERREGELS
Veldnaam
Omschrijving Mogelijke inhoud
<ORDERREGELS> De
Een of meer keren
orderregels
<ORDERREGEL>

Belangrijk
Verplicht

ORDERREGEL
Veldnaam
Omschrijving Mogelijke inhoud Belangrijk
<ORDERREGEL> Een
Zie hierna, bij
Verplicht. Met de tag <ORDERREGEL
orderregel
Velden van de
action="delete"> wordt de opgegeven
orderregels
orderregel verwijderd
Velden van de orderregel
Veldnaam
<ORR_GID>

Omschrijving
Orderregel ID

<ORR_EXTERNORDERREGE Extern
LNUMMER>
orderregelnummer

<ORR_SOORT>

Orderregelsoort

<ORR_ARTIKELNUMMER>

<ORR_ARTIKELEANCODE>

Artikelnummer,
Tariefcode of
Tekstbloknummer
EAN-code artikel

<ORR_PARTIJNUMMER>

Partijnummer

Mogelijke invoer
Max. 8 cijfers, moet
voorkomen in order

Belangrijk
Niet verplicht, wordt alleen gebruikt bij het
wijzigen of verwijderen van een bestaande
order. Het Orderregel ID van een bestaande
orderregel is te achterhalen via programma
Invoeren orders, door in het Weergevenmenu te kiezen voor Orderregel ID. In het
middengedeelte van het orderinvoerscherm
wordt dan een extra kolom zichtbaar met het
Orderregel ID. Bij het exporteren van orders
naar XML kan ook het Orderregel ID worden
meegenomen
Max. 20 cijfers
Het ingelezen externe orderregelnummer is te
achterhalen via programma Invoeren orders,
door in het Weergeven-menu te kiezen voor
Orderregel ID. In het middengedeelte van het
orderinvoerscherm wordt dan een extra kolom
zichtbaar met het externe orderregelnummer
ART, TAR of TEKST Als het veld niet voorkomt, wordt gekozen
(hoofdletters!)
voor een artikelregel (bij versie Financieel of
Facturering voor een tariefregel)
Max. 20 cijfers, moet Verplicht bij regels van de soort ART als
voorkomen in de King- ORR_ARTIKELEANCODE niet voorkomt.
administratie
Verplicht bij regels van de soort TAR.
Max. 14 posities
Verplicht als ORR_ARTIKELNUMMER niet
voorkomt; moet in dat geval bestaan bij het
artikel
Max. 20 cijfers, moet Is geen partijnummer ingevuld maar is het
voorkomen in de King- partijnummer volgens de artikelgegevens wel
administratie bij dit
verplicht, dan wordt de oudste partij
artikel, mag niet
geselecteerd (op basis van de THT-datum, de
geblokkeerd zijn, en de productiedatum of de ontvangstdatum,
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Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke invoer
leverdatum moet in de
verkoopperiode vallen
Onbeperkt

Belangrijk
afhankelijk van de artikelinstelling), ongeacht
of de voorraad van die partij voldoende is.
<ORR_TEKSTOPFACTUUR> Tekst op factuur
Als het veld niet voorkomt en de partij een
aparte Tekst op factuur heeft, dan wordt de
Tekst op factuur van de partij overgenomen,
en anders die van het artikel, tarief of
tekstblok, in de taalcode van de debiteur
<ORR_AANTALBESTELD>
Aantal besteld
Max. 10 cijfers voor de Als het veld niet voorkomt, wordt bij ART een
punt en max. 3
aantal van 1 ingevuld, bij TAR wordt
decimalen, eventueel gerekend met een aantal van 1
minteken voor het
bedrag
<ORR_AANTALDEZE
Aantal deze levering Max. 10 cijfers voor de Bij artikelen mag dit aantal niet groter zijn dan
LEVERING>
punt en max. 3
ORR_AANTALBESTELD. Als het veld niet is
decimalen, eventueel ingevuld, wordt het gevuld overeenkomstig de
minteken voor het
instelling in de Vaste gegevens
bedrag
orders/facturering. Niet van toepassing bij
tarieven.
<ORR_AANTALDEZE
Aantal deze
Max. 10 cijfers voor de Mag niet groter zijn dan
FACTURERING>
facturering
punt en max. 3
ORR_AANTALBESTELD. Als het veld niet is
decimalen, eventueel ingevuld, wordt het gevuld overeenkomstig de
minteken voor het
instelling in de Vaste gegevens
bedrag
orders/facturering
<ORR_KOSTPRIJS>
Kostprijs
Max. 10 cijfers voor de Selecteert u bij het inlezen van de orders het
punt en max. 3
selectievakje Kostprijscontrole uitvoeren, dan
decimalen, mag niet
mag de kostprijs alleen worden gewijzigd als
negatief zijn
dat in de artikelgegevens zo is ingesteld en
als het aantal geleverd en het aantal
gefactureerd beide nul zijn. Maakt u het vakje
leeg, dan wordt de kostprijs in de orderregels
gewoon overschreven door de kostprijs in het
XML-bestand.
<ORR_PRIJS>
Verkoopprijs
Max. 10 cijfers voor de Als het veld niet voorkomt en de partij een
punt en max. 3
aparte verkoopprijs heeft, dan wordt de
decimalen, mag niet
verkoopprijs van de partij overgenomen.
negatief zijn
Anders wordt de prijs van de geldende
prijsafspraak gebruikt; en als die er niet is,
dan wordt de prijs berekend op basis van de
verkoopprijs van het artikel/tarief
(omgerekend naar de valuta van de order)
<ORR_KORTINGSPERCENT Korting1
Percentage van -100 Als het veld niet voorkomt en de partij een
AGE1>
t/m 100 of Bedrag
aparte verkoopprijs heeft, dan wordt de
of
(max. 10 cijfers voor de korting van de partij overgenomen. Anders
<ORR_KORTINGSBEDRAG1>
punt en 3 decimalen) wordt de korting van de geldende
prijsafspraak gebruikt; en als die er niet is,
dan wordt korting1 overgenomen van het
artikel/tarief
<ORR_KORTINGSPERCENT Korting2
Percentage van -100
AGE2>
t/m 100
<ORR_BTWCODE>
BTW-code
Max. 3 cijfers, moet
Als het veld niet voorkomt en de debiteur
voorkomen in de King- heeft een BTW-percentage van 0%, dan
administratie
wordt de BTW-code van de debiteur
overgenomen, anders de BTW-code van de
partij (als die een aparte verkoopprijs heeft),
het artikel of het tarief
<ORR_NEGATIEVE_AANTAL Ook negatieve
true or false (hoofdLEN_RESERVEREN>
aantallen reserveren en/of kleine letters); 1
of 0
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Veldnaam
<ORR_LEVERDATUM>

Omschrijving
Leverdatum

<ORR_MAGAZIJN>

Magazijn

<ORR_CBSTRANSACTIE>

Max. 3 cijfers, moet
voorkomen in de Kingadministratie
CBS Transactiecode 1 cijfers, moet
voorkomen in de Kingadministratie

<ORR_KOSTENPLAATS>

Kostenplaats

<ORR_KOSTENDRAGER>

Kostendrager

<ORR_EDIBUFFER>

Vrije tekst, wordt bij
de
facturering/levering
weer geëxporteerd
Directe inkoop

<ORR_DIRECTE_INKOOP>

Mogelijke invoer
JJJJ-MM-DD

Max. 8 cijfers, moet
voorkomen in de Kingadministratie
Max. 8 cijfers, moet
voorkomen in de Kingadministratie
Onbeperkt

true of false (hoofden/of kleine letters); 1
of 0

Belangrijk
Deze datum wordt gebruikt voor de eventuele
backorder. Als het veld leeg is, wordt de
leverdatum in King verwijderd. Ontbreekt het
veld, dan wordt de leverdatum in King niet
gewijzigd
Als het veld niet voorkomt, wordt het defaultmagazijn van het artikel overgenomen, als dat
er niet is, dan het magazijn van de orderkop
Alleen ingelezen met de optie Koppeling met
IDEP (CBS). Als het veld niet voorkomt, wordt
het gevuld op basis van de Vaste gegevens
CBS-Aangifte
Verplicht als in Vaste gegevens
orders/facturering is gekozen voor Invoer
kostenplaats verplicht
Verplicht als in Vaste gegevens
orders/facturering is gekozen voor Invoer
kostendrager verplicht

Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop
en bij een artikelregel. Is het veld niet
ingevuld, dan wordt de waarde ontleend aan
de artikelgegevens
<ORR_OMSCHRIJVING_OVE Omschrijving
true of false (hoofdAlleen ingelezen met de optie Directe inkoop
RNEMEN_NAAR_BESTELLIN overnemen naar
en/of kleine letters); 1 en bij een artikelregel. Mag alleen 1 of true
G>
bestelling
of 0
zijn als ORR_DIRECTE_INKOOP 1 of true is.
Is het veld niet ingevuld, dan wordt de waarde
ontleend aan de artikelgegevens
<ORR_LEVERANCIER_DIRE Directe inkoop:
Max. 10 cijfers, moet Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop
CTE_INKOOP>
Leverancier
voorkomen in de King- en bij een artikelregel
administratie
<ORR_DIR_INK_INKOOP_EE Directe inkoop:
Max. 20 posities, moet Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop
NHEID>
Inkoopeenheid
voorkomen in de King- en bij een artikelregel
administratie bij dit
artikel
<ORR_DIRECTE_LEVERING> Directe levering
JA, NEE,
Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop
VOLGENSLEVEENHEI en bij een artikelregel
D (hoofdletters!)
<ORDERREGELDETAILS>
Specificatieregels
Zie hierna bij
Orderregeldetail
<ORR_VERKOOPEENHEID> Verkoopeenheid
Max. 20 posities
Is het veld niet ingevuld en de
verkoopeenheden zijn actief dan wordt de
voorraadeenheid gebruikt.
<ORR_AANTAL_VOORRAAD Aantal
Max. 10 cijfers voor de Indien het 'Aantal kan verschillen' gewijzigd
EENHEDEN_IN_VERKOOPEE voorraadeenheden in punt en max. 3
mag worden, dan zal deze gebruikt mogen
NHEID>
verkoopeenheid
decimalen, mag niet
worden.
negatief zijn
<ORR_AANTALDEZELEVERI Deze levering
Max. 10 cijfers voor de Is het veld niet ingevuld of zijn de
NGVRRDEENH>
voorraadeenheden
punt en max. 3
verkoopeenheden niet actief, dan wordt het
decimalen, mag niet
veld gevuld met het 'aantal van deze
negatief zijn
levering'.
<ORR_AANTALDEZEFACTUR Nu te factureren
Max. 10 cijfers voor de Is het veld niet ingevuld of zijn de
ERINGVRRDEENH>
voorraadeenheden
punt en max. 3
verkoopeenheden niet actief, dan wordt dit
decimalen, mag niet
veld gevuld met het 'aantal van deze
negatief zijn
facturering'.
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Veldnaam
Omschrijving
<ORR_EENHEIDPRIJSPER> Prijs per
Verkoopeenheid of
Voorraadeenheid

•
•

Mogelijke invoer
Belangrijk
"VERKOOPEENHEID" Is het veld niet ingevuld dan wordt deze
of
gevuld met "VOORRAADEENHEDEN".
"VOORRAADEENHED
EN"

Het Aantal deze levering, het Aantal nu te factureren en het aantal Gereserveerd worden ingevuld overeenkomstig
de Vaste gegevens orders/facturering. Afhankelijk van de instelling in de Vaste gegevens orders/facturering
worden negatieve aantallen (teruggenomen goederen) wel of niet meegeteld in de gereserveerde voorraad.
Als artikellocatie wordt de default-locatie gekozen van het artikel in het magazijn van de orderregel, en als er geen
default-locatie is, wordt Standaard gekozen. Bij een serienummer-artikel zonder partijregistratie wordt partij
Standaard gebruikt.

Velden van het Adres (verzendadres, eindbestemmingsadres)
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<ADR_NAAM1>
Naam, regel 1
Max. 40 posities
<ADR_NAAM2>
Naam, regel 2
Max. 40 posities
<ADR_STRAAT>
Straatnaam
Max. 40 posities
<ADR_HUISNUMMER>
Huisnummer
Max. 10 posities
<ADR_POSTCODE>
Postcode
Max. 40 posities
<ADR_WOONPLAATS>
Plaatsnaam
Max. 40 posities
<ADR_LAND>
Landcode
Max. 3 posities, moet voorkomen in King
<ADR_EMAIL>
E-mailadres
Max. 80 posities
<ADR_TELEFOON>
Telefoonnummer
Max. 25 posities
<ADR_TELEFOON2>
Telefoonnummer 2
Max. 25 posities
<ADR_TELEFAX>
Faxnummer
Max. 25 posities
<ADR_OPMERKING>
Opmerking
Onbeperkt
•
•
•

Belangrijk

Verzendadres: komt bij de orderdebiteur of de factuurdebiteur al een adres voor met precies dezelfde gegevens,
dan wordt dat adres in de order gebruikt. Anders wordt een verzendadres bij de debiteur toegevoegd: bij de
factuurdebiteur als ORK_VERZENDADRESSOORT=FACT_VERZ, en anders bij de orderdebiteur;
Eindbestemmingsadres: komt bij de debiteur al een adres voor met precies dezelfde gegevens, dan wordt dat
adres in de order gebruikt. Anders wordt een verzendadres bij de debiteur toegevoegd.
Het adresnummer wordt door King gegenereerd, als omschrijving wordt Adres + adresnummer gebruikt. De
adresvelden worden alleen ingelezen, als in het bestand geen verzendadresnummer of EAN-code is opgegeven.
Bij het exporteren van een order worden deze velden altijd gevuld met de gegevens van het betreffende adres.

ORDERREGELDETAIL
Veldnaam
<ORDERREGELDETAIL>

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Een orderspecificatieregel Zie hierna, bij Velden van de
orderspecificatieregels

Velden van de orderspecificatieregels
Veldnaam
Omschrijving
<ORD_MAGAZIJN>
Magazijncode

<ORD_LOCATIECODE>

Locatiecode

Belangrijk
Niet verplicht

Mogelijke invoer
Belangrijk
Maximaal 3 cijfers (0- Default-magazijn is het magazijn van
999), moet
de orderregel.
voorkomen in de
King-administratie
Maximaal 20 posities, Is de locatie niet in gevuld in het XMLmoet voorkomen in bestand, dan wordt het veld gevuld
het betreffende
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijn
orders/facturering. Uitzondering: is de
order vrijgegeven voor verzamellijst of
voor levering en is de locatie niet
ingevuld, dan wordt die altijd gevuld
met de standaardlocatie van het artikel
in het betreffende magazijn, ook al is in
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Veldnaam

Omschrijving

<ORD_PARTIJNUMMER>

Partijnummer

<ORD_SERIENUMMER>

Serienummer

<ORD_VERKOOPEENHEID>

Verkoopeenheid

<ORD_AANTALDEZELEVERING Aantal deze levering
>

<ORD_AANTALDEZELEVERING Aantal voor deze
VRRDEENH>
levering in
voorraadeenheden
<ORD_COLLI_IDENTIFIER_SSC SSCC code
CID>

Mogelijke invoer

Belangrijk
de Vaste gegevens gekozen voor
Leeg.
Maximaal 20 posities, Default-partij is de partij van de
moet voorkomen in orderregel.
de King-administratie
bij dit artikel, mag niet
geblokkeerd zijn, en
de leverdatum moet
in de verkoop periode
vallen.
Maximaal 20 posities. Hoort het serienummer niet tot de
Een bestaand
opgegeven partij, dan wordt de
serienummer moet bij Standaardpartij gekozen.
het artikel in de
orderregel horen. Een
onbekend
serienummer kan
worden gegenereerd
indien dat in de
artikelgegevens is
toegestaan.
Max. 20 posities
Is het veld niet ingevuld en de
verkoopeenheden actief dan wordt de
voorraadeenheid gebruikt.
Getal met maximaal Bij een regel met een serienummer
10 cijfers voor de
moet het aantal 1 of -1 zijn. Dit aantal
punt en 3 decimalen, wordt alleen aangepast, als er maar
eventueel minteken één specificatieregel aan de orderregel
vóór het bedrag. Mag was gekoppeld en het aantal dat in de
niet 0 zijn.
orderregel staat overeenkomt met dat
van de specificatieregel
Max. 10 cijfers voor Is het veld niet ingevuld of zijn de
de punt en max. 3
verkoopeenheden niet actief, dan wordt
decimalen, mag niet het veld gevuld met het 'aantal van
negatief zijn
deze levering'.
Maximaal 30 posities

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_ORDERS>
<ORDERS>
<ORDER>
<ORDERKOP>
<ORK_ORDERNUMMER>20100012</ORK_ORDERNUMMER>
<ORK_DEBITEURNUMMER>12006530</ORK_DEBITEURNUMMER>
<ORK_ORDERDATUM>2010-01-17</ORK_ORDERDATUM>
<ORK_LEVERDATUM>2010-01-17</ORK_LEVERDATUM>
<ORK_INKOOPCOMBINATIE>false</ORK_INKOOPCOMBINATIE>
<ORK_FACTUURADRESSOORT>VEST</ORK_FACTUURADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRESSOORT>VERZ</ORK_VERZENDADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRESNUMMER>123</ORK_VERZENDADRESNUMMER>
<ORK_VERZENDADRES>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
</ORK_VERZENDADRES>
<ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>
<ORK_PRIJZENINEXBTW>EXCLBTW</ORK_PRIJZENINEXBTW>
<ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>TOEGESTAAN</ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>
<ORK_APARTEFACTUUR>PERVERZENDADRES</ORK_APARTEFACTUUR>
<ORK_KORTINGSPERCENTAGE>35.12</ORK_KORTINGSPERCENTAGE>
<ORK_MAGAZIJN>1</ORK_MAGAZIJN>
<ORK_VALUTACODE>Eur</ORK_VALUTACODE>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>4</ORK_BETALINGSCONDITIE>
<ORK_LEVERINGSCONDITIE>5</ORK_LEVERINGSCONDITIE>
<ORK_EDIORDER>false</ORK_EDIORDER>
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<ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>true</ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>
<ORK_CBSGOEDERENSTROOM>7</ORK_CBSGOEDERENSTROOM>
<ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>00</ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>
<ORK_CBSLANDBESTEMMING>NL</ORK_CBSLANDBESTEMMING>
<ORK_CBSVERKEERSGEBIED>01</ORK_CBSVERKEERSGEBIED>
<ORK_CBSVERVOERSWIJZE>3</ORK_CBSVERVOERSWIJZE>
<ORK_CBSCONTAINERVERVOER>1</ORK_CBSCONTAINERVERVOER>
<ORK_GOEDGEKEURD>true</ORK_GOEDGEKEURD>
<ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>false</ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>
<ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>
<ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>
<ORK_VRIJVOORLEVERING>false</ORK_VRIJVOORLEVERING>
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>true</ORK_VRIJVOORFACTURERING>
<ORK_ISABCLEVERING>false</ORK_ISABCLEVERING>
<ORK_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</ORK_WEBWINKEL_ID>
</ORDERKOP>
<ORDERREGELS>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>133</ORR_GID>
<ORR_SOORT>TEKST</ORR_SOORT>
<ORR_TEKSTOPFACTUUR>Conform uw bestelling brengen wij u het volgende in rekening:</ORR_TEKSTOPFACTUUR>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>134</ORR_GID>
<ORR_SOORT>TEKST</ORR_SOORT>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>135</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>MSOFFPRO</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>882224153744</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR_VERKOOPEENHEID>Stuk</ORR_VERKOOPEENHEID>
<ORR_TEKSTOPFACTUUR>Microsoft Office 2007 Professional (NL)</ORR_TEKSTOPFACTUUR>
<ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
<ORR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_VERKOOPEENHEID>2</ORR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_VERKOOPEENHEID>
<ORR_AANTALDEZELEVERING>0</ORR_AANTALDEZELEVERING>
<ORR_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>0</ORR_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERING>0</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>0</ORR_AANTALDEZEFACTURERINGVRRDEENH>
<ORR_KOSTPRIJS>382.69</ORR_KOSTPRIJS>
<ORR_EENHEIDPRIJSPER>VERKOOPEENHEID</ORR_EENHEIDPRIJSPER>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>20900008</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR_TEKSTOPFACTUUR>Fujifilm BD-R 25GB, kan 1 maal beschreven worden tot max. 25 GB met een snelheid van
72 Mbps (2x)</ORR_TEKSTOPFACTUUR>
<ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
<ORR_AANTALDEZELEVERING>1</ORR_AANTALDEZELEVERING>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERING>1</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR_KOSTPRIJS>12.77</ORR_KOSTPRIJS>
<ORR_EENHEIDPRIJSPER>VOORRAADEENHEDEN</ORR_EENHEIDPRIJSPER>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>2.5</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>20900007</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR_TEKSTOPFACTUUR>Fujifilm BD-R 25GB, kan 1 maal beschreven worden tot max. 25 GB met een snelheid van
72 Mbps (2x)</ORR_TEKSTOPFACTUUR>
<ORR_AANTALBESTELD>99</ORR_AANTALBESTELD>
<ORR_AANTALDEZELEVERING>99</ORR_AANTALDEZELEVERING>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERING>99</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR_KOSTPRIJS>12.77</ORR_KOSTPRIJS>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>2.5</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
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<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
</ORDERREGELS>
</ORDER>
<ORDER>
<ORDERKOP>
<ORK_ORDERNUMMER>20100013</ORK_ORDERNUMMER>
<ORK_DEBITEURNUMMER>12000007</ORK_DEBITEURNUMMER>
<ORK_REFERENTIE>Uw bestelling van dd. </ORK_REFERENTIE>
<ORK_ORDERDATUM>2010-08-20</ORK_ORDERDATUM>
<ORK_LEVERDATUM>2010-08-20</ORK_LEVERDATUM>
<ORK_INKOOPCOMBINATIE>false</ORK_INKOOPCOMBINATIE>
<ORK_FACTUURADRESSOORT>COR</ORK_FACTUURADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRESSOORT>VEST</ORK_VERZENDADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRES>
<ADR_WOONPLAATS>&apos;S GRAVENMOER</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
<ADR_TELEFOON>(0162)</ADR_TELEFOON>
<ADR_TELEFAX>(0162)</ADR_TELEFAX>
</ORK_VERZENDADRES>
<ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>
<ORK_PRIJZENINEXBTW>EXCLBTW</ORK_PRIJZENINEXBTW>
<ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>TOEGESTAAN</ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>
<ORK_APARTEFACTUUR>NEE</ORK_APARTEFACTUUR>
<ORK_MAGAZIJN>1</ORK_MAGAZIJN>
<ORK_VALUTACODE>Eur</ORK_VALUTACODE>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>4</ORK_BETALINGSCONDITIE>
<ORK_LEVERINGSCONDITIE>12</ORK_LEVERINGSCONDITIE>
<ORK_EDIORDER>false</ORK_EDIORDER>
<ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>true</ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>
<ORK_CBSGOEDERENSTROOM>7</ORK_CBSGOEDERENSTROOM>
<ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>00</ORK_CBSSTATISCHSTELSEL>
<ORK_CBSLANDBESTEMMING>NL</ORK_CBSLANDBESTEMMING>
<ORK_GOEDGEKEURD>true</ORK_GOEDGEKEURD>
<ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>false</ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>
<ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>
<ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>
<ORK_VRIJVOORLEVERING>false</ORK_VRIJVOORLEVERING>
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>true</ORK_VRIJVOORFACTURERING>
<ORK_ISABCLEVERING>false</ORK_ISABCLEVERING>
</ORDERKOP>
<ORDERREGELS>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>20900061</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR_TEKSTOPFACTUUR>Fujifilm BD-R 25GB, kan 1 maal beschreven worden tot max. 25 GB met een snelheid van
72 Mbps (2x)</ORR_TEKSTOPFACTUUR>
<ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
<ORR_AANTALDEZELEVERING>1</ORR_AANTALDEZELEVERING>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERING>1</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR_KOSTPRIJS>12.77</ORR_KOSTPRIJS>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
</ORDERREGELS>
</ORDER>
<ORDER>
<ORDERKOP>
<ORK_ORDERNUMMER>20100014</ORK_ORDERNUMMER>
<ORK_DEBITEURNUMMER>12000007</ORK_DEBITEURNUMMER>
<ORK_REFERENTIE>Uw bestelling van dd. </ORK_REFERENTIE>
<ORK_ORDERDATUM>2010-08-20</ORK_ORDERDATUM>
<ORK_LEVERDATUM>2010-08-20</ORK_LEVERDATUM>
<ORK_INKOOPCOMBINATIE>false</ORK_INKOOPCOMBINATIE>
<ORK_FACTUURADRESSOORT>COR</ORK_FACTUURADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRESSOORT>VEST</ORK_VERZENDADRESSOORT>
<ORK_VERZENDADRES>
<ADR_WOONPLAATS>&apos;S GRAVENMOER</ADR_WOONPLAATS>
<ADR_LAND>NL</ADR_LAND>
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<ADR_TELEFOON>(0162)</ADR_TELEFOON>
<ADR_TELEFAX>(0162)</ADR_TELEFAX>
</ORK_VERZENDADRES>
<ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>NVT</ORK_EINDBESTEMMINGSOORT>
<ORK_PRIJZENINEXBTW>EXCLBTW</ORK_PRIJZENINEXBTW>
<ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>TOEGESTAAN</ORK_DEELLEVERING_TOEGESTAAN>
<ORK_APARTEFACTUUR>NEE</ORK_APARTEFACTUUR>
<ORK_MAGAZIJN>1</ORK_MAGAZIJN>
<ORK_VALUTACODE>Eur</ORK_VALUTACODE>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>4</ORK_BETALINGSCONDITIE>
<ORK_LEVERINGSCONDITIE>12</ORK_LEVERINGSCONDITIE>
<ORK_EDIORDER>false</ORK_EDIORDER>
<ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>false</ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE>
<ORK_GOEDGEKEURD>true</ORK_GOEDGEKEURD>
<ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>false</ORK_VRIJVOORVERZAMELLIJST>
<ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTAFGEDRUKT>
<ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>false</ORK_VERZAMELLIJSTVERWERKT>
<ORK_VRIJVOORLEVERING>false</ORK_VRIJVOORLEVERING>
<ORK_VRIJVOORFACTURERING>true</ORK_VRIJVOORFACTURERING>
<ORK_ISABCLEVERING>false</ORK_ISABCLEVERING>
</ORDERKOP>
<ORDERREGELS>
<ORDERREGEL>
<ORR_GID>20900062</ORR_GID>
<ORR_SOORT>ART</ORR_SOORT>
<ORR_ARTIKELNUMMER>MON003</ORR_ARTIKELNUMMER>
<ORR_ARTIKELEANCODE>8808979443802</ORR_ARTIKELEANCODE>
<ORR_PARTIJNUMMER>(Standaard)</ORR_PARTIJNUMMER>
<ORR_TEKSTOPFACTUUR>Monitor 19&quot;CRT Samsung SyncMaster 997MB, uitgerust met Magic Bright technologie,
max. resolutie 1920 x 1440</ORR_TEKSTOPFACTUUR>
<ORR_AANTALBESTELD>1</ORR_AANTALBESTELD>
<ORR_AANTALDEZELEVERING>1</ORR_AANTALDEZELEVERING>
<ORR_AANTALDEZEFACTURERING>1</ORR_AANTALDEZEFACTURERING>
<ORR_KOSTPRIJS>133.78</ORR_KOSTPRIJS>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE1>
<ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>0</ORR_KORTINGSPERCENTAGE2>
<ORR_BTWCODE>1</ORR_BTWCODE>
<ORR_MAGAZIJN>1</ORR_MAGAZIJN>
<ORR_DIRECTE_INKOOP>false</ORR_DIRECTE_INKOOP>
<ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>false</ORR_OMSCHRIJVING_OVERNEMEN_NAAR_BESTELLING>
</ORDERREGEL>
</ORDERREGELS>
</ORDER>
</ORDERS>
</KING_ORDERS>

Overige aandachtspunten:
• Let bij o.a. de orderregelsoort op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluitentags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<ORK_VALUTACODE>EUR</ORK_Valutacode> wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als een orderregel niet kan worden ingelezen, dan kan de hele bijbehorende order niet worden ingelezen;
• De paragrafen voor de Opbrengsten, Kostprijzen en Voorraden moeten in King zijn ingevuld;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het enig toegestane datumformaat is JJJJ-MM-DD;
• Artikelen kunt u op twee manieren identificeren: met het King-artikelnummer of met de EAN-code (vanaf Kingversie Handel of met de opties Point of Sale II en/of EDI-koppeling);
• Debiteuren kunt u op twee manieren identificeren: met het nummer óf met de EAN-code (als u beschikt over de
optie EDI-koppeling);
• Verzendadressen kunt u op drie manieren identificeren: met het nummer, óf met de EAN-code (als u beschikt over
de optie EDI-koppeling), óf door alle adresvelden in het bestand op te nemen;
• Bij een bestaande order mogen de velden ORK_DEBITEURNUMMER, ORK_PRIJZENINEXBTW en
ORK_VALUTACODE niet worden gewijzigd;
• Nieuwe orderregels worden bij een bestaande order achteraan toegevoegd;
• Wordt bij een nieuwe order geen status meegegeven, dan wordt de orderstatus Niet-goedgekeurd;
• Een order met artikelregels kan alleen worden ingelezen vanaf King-versie Artikelen;
• Het veld Vertegenwoordiger wordt alleen ingelezen als u beschikt over de module Vertegenwoordigers (standaard
vanaf versie Handel);
• Het veld Magazijn kan alleen worden ingelezen vanaf King-versie Handel;

- 67 -

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Het veld Partijnummer wordt alleen ingelezen als u beschikt over de optie Partijenregistratie én als het betreffende
artikel een partijen-artikel is;
De velden Kostenplaats en Kostendrager worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Dossierfacturering;
De velden Inkoopcombinatie, Debiteurnummer Factuur, Debiteurnummer Omzet, Debiteurnummer Prijzen,
Eindbestemming, Eindbestemming verzendadresnummer, Eindbestemming EAN-code en Eindadres worden
alleen ingelezen als u beschikt over de optie Inkoopcombinaties;
De velden EDI-order en EDI-buffer worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie EDI-koppeling;
Het veld incassorekening wordt alleen ingelezen als u beschikt over de optie Automatische incasso;
De velden betreffende de CBS-aangifte worden alleen ingelezen als de optie Koppeling met IDEP (CBS) actief is
en het veld ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE true of 1 is;
Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
Bij het inlezen van orders die vanuit King zijn geëxporteerd, worden de order-specificatieregels (vanaf King
Handel) en de serienummers (bij optie Serienummerregistratie) niet meegenomen. De aantallen Deze levering en
In backorder worden opnieuw bepaald;
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
>
&
‘
"

&lt;
&gt;
&amp;
&apos;
&quot;

- 68 -

Eisen aan het XML-bestand met orderwijzigingen (met de koppeling webwinkel)
Met de optie Koppeling met Webwinkel kan een XML-bestand met orderwijzigingen in King worden ingelezen. Dat XMLinleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_ORDERSEDIT
Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke
inhoud
<KING_ORDERSEDIT> Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand Eenmaal
met orderwijzigingen
<ORDERS>

ORDERS
Veldnaam Omschrijving
<ORDERS> Geeft begin en eind aan van de orderwijzigingen in
het King-inleesbestand

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<ORDER>

ORDER
Veldnaam Omschrijving
Mogelijke inhoud
<ORDER> Geeft per order het begin en het eind aan van de in te Eenmaal
lezen gegevens
<ORDERKOP>
ORDERKOP
Veldnaam
Omschrijving
<ORDERKOP> Kopgegevens van de
order

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
orderkop

Velden van de Orderkop
Veldnaam
Omschrijving
<ORK_EXTERNORDERNUMMER> Extern ordernummer uit
webwinkel
<ORK_BETALINGSCONDITIE>
Betalingsconditie

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke invoer
Max. 20 posities

Belangrijk
Verplicht

Max. 3 cijfers, moet voorkomen in
King

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_ORDERSEDIT>
<ORDERS>
<ORDER>
<ORDERKOP>
<ORK_EXTERNORDERNUMMER>2009_00001</ORK_EXTERNORDERNUMMER>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>1</ORK_BETALINGSCONDITIE>
</ORDERKOP>
</ORDER>
<ORDER>
<ORDERKOP>
<ORK_EXTERNORDERNUMMER>2009_00002</ORK_EXTERNORDERNUMMER>
<ORK_BETALINGSCONDITIE>2</ORK_BETALINGSCONDITIE>
</ORDERKOP>
</ORDER>
</ORDERS>
</KING_ORDERSEDIT>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<ORK_BETALINGSCONDITIE>123</ORK_Betalingsconditie> wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
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•

•
•
•

Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
Bij het inlezen van orders die vanuit King zijn geëxporteerd, worden de order-specificatieregels (vanaf King
Handel) en de serienummers (bij optie Serienummerregistratie) niet meegenomen. De aantallen Deze levering en
In backorder worden opnieuw bepaald;
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
>
&
‘
"

&lt;
&gt;
&amp;
&apos;
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met openstaande POS-bonnen
Met deze optie kan een XML-bestand met openstaande POS-bonnen in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand
moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het
inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Elke POS-bon bestaat uit twee onderdelen: de kopgegevens en één of meer bonregels.
Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document):
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud Belangrijk
<KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN Geeft begin en eind aan van het KingEenmaal
Verplicht
>
inleesbestand met openstaande POS-bonnen <POSBONNEN >
POSBONNEN
Veldnaam
<POSBONNEN>

POSBON
Veldnaam
<POSBON>

POSKOP
Veldnaam
<POSKOP>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de openstaande POS-bonnen
in het King-inleesbestand

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<POSBON >

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft per openstaande POS-bon het begin en het eind aan van de in Eenmaal
te lezen gegevens
<POSKOP>
Eenmaal
<POSREGELS>

Omschrijving
Kopgegevens van de openstaande POS-bon

Mogelijke inhoud
Eenmaal <POSKOP>
Eenmaal <POSREGELS>

Velden van de kop van de POS-bon
Veldnaam
Omschrijving
<POK_BONNUMMER>
Bonnummer

Mogelijke invoer
Max. 10 cijfers, mag
nog niet voorkomen in
King
<POK_BONDATUMTIJD>
Datum en tijd van de JJJJ-MMkassbon
DDTHH:MM:SS (T is
het scheidingsteken
tussen datum en tijd)
<POK_DEBITEURNUMMER> Klantnummer
Debiteurnummer, moet
voorkomen in King
<POK_VERKOPERNUMMER Verkopernummer
Vertegenwoordiger>
nummer, moet
voorkomen in King
<POK_BONINCLUSIEFBTW> Prijzen inclusief
BTW

true of false (hoofden/of kleine letters); 1
of 0

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt het gegenereerd
volgens de Vaste gegevens Point of Sale

Als het veld leeg is, wordt het gevuld
volgens de Vaste gegevens Point of Sale
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
volgens de Vaste gegevens Point of Sale; is
het veld daar ook niet ingevuld, dan kan de
bon niet worden ingelezen
Als het veld leeg is, wordt gekozen voor
Inclusief BTW

De werkplek van de ingelezen bon is de werkplek waar het bestand wordt ingelezen. Deze werkplek moet bekend zijn in
de Vaste gegevens Point of Sale.
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POSREGELS
Veldnaam
<POSREGELS>

POSREGEL
Veldnaam
<POSREGEL>

Omschrijving
Geeft per POS-bon het begin en het eind aan van de in te
lezen bonregels in het King-inleesbestand

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<POSREGEL>

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Bonregel uit openstaande POS-bon Zie hierna bij Velden van de regels van de POSbon

Velden van de regels van de POS-bon
Veldnaam
Omschrijving
<POR_SOORT>
Regelsoort

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke invoer
ART, TAR, TEKST

Belangrijk
Als het veld leeg is of niet correct
ingevuld, dan wordt ART gekozen
<POR_ARTIKELNUMMER>
Artikel of
Artikel , tarief of tekstblok
Verplicht bij regel soort ART en
tariefnummer
nummer, moet voorkomen in TAR
King; artikel of tarief mag niet
geblokkeerd zijn voor
verkoop
<POR_PARTIJNUMMER>
Partijnummer
Partijnummer, moet
Verplicht bij artikelen met
voorkomen in King, mag niet partijregistratie
geblokkeerd zijn en de
leverdatum moet in de
verkoopperiode vallen
<POR_SERIENUMMER>
Serienummer
Serienummer, moet
Verplicht bij artikelen met
voorkomen in King en
serienummerregistratie
behoren bij de partij
<POR_TEKST>
Tekst op factuur onbeperkt
Als het veld leeg is en de partij
een aparte Tekst op factuur heeft,
wordt de Tekst op factuur van de
partij overgenomen, anders die
van het artikel, tarief of tekstblok,
in de taalcode van de debiteur
<POR_AANTALBESTELD>
Aantal besteld
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, 3 decimalen
(afhankelijk van de instelling
bij het artikel); mag bij een
artikel geen 0 zijn, moet bij
een serienummer 1 of –1 zijn
<POR_PRIJS>
Verkoopprijs per Max. 10 cijfers voor het
eenheid
decimaalteken, 3 decimalen
(afhankelijk van de instelling
bij het artikel)
<POR_KORTINGISPERCENTAGE> Korting is bedrag true of false (hoofd- en/of
of percentage
kleine letters); 1 of 0
<POR_KORTING>
Korting (bedrag of bij een kortingsbedrag max.
percentage)
10 cijfers voor het
decimaalteken, 3 decimalen;
bij een kortingspercentage
een getal tussen –100 en 100
<POR_BTWCODE>
BTW-code
BTW-code, moet voorkomen
in King

De velden Artikelnummer, Partijnummer, Serienummer, AantalBesteld, Prijs, KortingsPercentage, Korting en BTWcode
worden alleen ingelezen bij regelsoort ART of TAR.
Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN>
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<POSBONNEN>
<POSBON>
<POSKOP>
<POK_BONNUMMER>20093902</POK_BONNUMMER>
<POK_BONDATUMTIJD>2012-02-11T09:30:47</POK_BONDATUMTIJD>
<POK_DEBITEURNUMMER>12004690</POK_DEBITEURNUMMER>
<POK_VERKOPERNUMMER>073</POK_VERKOPERNUMMER>
</POSKOP>
<POSREGELS>
<POSREGEL>
<POR_SOORT>ART</POR_SOORT>
<POR_ARTIKELNUMMER>MO_BB17</POR_ARTIKELNUMMER>
<POR_PARTIJNUMMER>MO041201</POR_PARTIJNUMMER>
<POR_SERIENUMMER>254354885439</POR_SERIENUMMER>
<POR_TEKST>Monitor 17-inch VM 405</POR_TEKST>
<POR_AANTALBESTELD>1</POR_AANTALBESTELD>
<POR_PRIJS>285.43</POR_PRIJS>
<POR_KORTINGISPERCENTAGE>false</POR_KORTINGISPERCENTAGE>
<POR_KORTING>35.43</POR_KORTING>
<POR_BTWCODE>001</POR_BTWCODE>
</POSREGEL>
<POSREGEL>
<POR_SOORT>TAR</POR_SOORT>
<POR_ARTIKELNUMMER>Verzend</POR_ARTIKELNUMMER>
<POR_AANTALBESTELD>2</POR_AANTALBESTELD>
<POR_PRIJS>5.5</POR_PRIJS>
<POR_BTWCODE>001</POR_BTWCODE>
</POSREGEL>
</POSREGELS>
</POSBON>
</POSBONNEN>
</KING_OPENSTAANDEPOSBONNEN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <POR_TEKST>Mon003</POR_Tekst> wordt
niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Partijenregistratie én als het
betreffende artikel een partijen-artikel is;
• Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Serienummerregistratie én als
het betreffende artikel een serienummer-artikel is;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met verzendgegevens
Met deze optie kan een XML-bestand met verzendgegevens in King worden ingelezen. Op deze manier kunt u de
uitleverhistorie voorzien van de juiste Track & Trace informatie. Dat XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen
voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand dient rekening
gehouden te worden met de volgende punten:
Het bestand bestaat uit één of meer pakbonnen met elk één of meer orders en per order een of meer colli.
Zie voor een opbouw het voorbeeld aan het einde van dit document.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_UITLEVERHISTORIE
Veldnaam
Omschrijving
<KING_UITLEVERHISTORI Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand
E>
met verzendgegevens
PAKBONNEN
Veldnaam
<PAKBONNEN>

PAKBON
Veldnaam
<PAKBON>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de pakbonnen in het Kinginleesbestand

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van een pakbon in het Kinginleesbestand

Velden van de pakbon
Veldnaam
<FK_GID>

Omschrijving
Intern ID van de
pakbon

<UITLEVERNUMMER>

Uitlevernummer

<UITLEVERSOORT>

Soort levering

<ORDERS>

Geeft per pakbon
begin en eind aan
van de orders in het
King-inleesbestand

ORDER
Veldnaam
<ORDER>

Mogelijke inhoud
Eénmaal
<PAKBONNEN >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Eén of meer keren
<PAKBON >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de
pakbon

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
8 cijfers, moet voorkomen als GID
in een pakbon in King. Te
gebruiken als er meer pakbonnen
in King staan met hetzelfde
uitlevernummer
10 cijfers, moet voorkomen als
uitlevernummer in King

Belangrijk
Verplicht als
UITLEVERNUMMER niet is
ingevuld. De pakbon-GID is te
achterhalen via de King Task
Centre of de King Datadigger
Verplicht als FK_GID niet is
ingevuld; wordt niet ingelezen als
FK_GID is ingevuld
LEVERING of
Als het veld niet in het bestand
DIRECTELEVERING (hoofdletters) voorkomt, wordt LEVERING
gekozen
Eén of meer keren <ORDER >

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Belangrijk
Geeft per pakbon begin en eind aan van een order in het King- Zie hierna bij Velden van de Verplicht
inleesbestand
order

Velden van de order
Veldnaam
<ORDERNUMMER>

Omschrijving
Ordernummer

Mogelijke inhoud
10 cijfers, moet voorkomen
als ordernummer in King
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Belangrijk
Verplicht

Veldnaam
<ORDERCOLLI>

ORDERCOLLO
Veldnaam
<ORDERCOLLO>

Omschrijving
Geeft per pakbon per order begin en eind aan
van de ordercolli in het King-inleesbestand

Mogelijke inhoud
Eén of meer keren
<ORDERCOLLO>

Omschrijving
Geeft per pakbon per order begin en eind aan van een
collo in het King-inleesbestand

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden
van ordercollo

Velden van ordercollo
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<COLLO_REGELNUMMER Regelnummer
3 cijfers, moet voorkomen als collo-regelnummer in de
>
betreffende verkooporder in King
<COLLO_TYPE>
Type
20 posities, hoeft niet voor te komen in King
<COLLO_TYPE_OMSCHRI Omschrijving type 40 posities
JVING>
<COLLO_CODE_BIJ_VERV Code bij
20 posities
OERDER>
vervoerder
<COLLO_AANTAL>
Aantal
10 cijfers voor het decimaalteken, geen decimalen
<COLLO_GEWICHT>
Gewicht
10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen
<COLLO_VOLUME>
Volume
10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen
<COLLO_LENGTE>
Lengte
10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen
<COLLO_BREEDTE>
Breedte
10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen
<COLLO_HOOGTE>
Hoogte
10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3 decimalen
<COLLO_LENGTE_EENHEI Lengte-eenheid 10 posities
D>
<COLLO_TRACKTRACE_C Track & Trace
40 posities
ODE>
code
<COLLO_TRACKTRACE_U Track & Trace
255 posities
RL>
URL
<COLLO_OPMERKING>
Opmerking

Belangrijk

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Het veld COLLO_LENGTE is vanaf release 5.51 in de plaats gekomen van het veld COLLO_DIEPTE. Het oude veld
COLLO_DIEPTE wordt nog enige tijd ondersteund en vervalt vanaf release 5.52.
Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_UITLEVERHISTORIE>
<PAKBONNEN>
<PAKBON>
<UITLEVERNUMMER>20140013</UITLEVERNUMMER>
<UITLEVERSOORT>LEVERING</UITLEVERSOORT>
<ORDERS>
<ORDER>
<ORDERNUMMER>2010028</ORDERNUMMER>
<ORDERCOLLI>
<ORDERCOLLO>
<COLLO_REGELNUMMER>1</COLLO_REGELNUMMER>
<COLLO_TRACKTRACE_CODE>UE123456789012345678AA</COLLO_TRACKTRACE_CODE>
<COLLO_TRACKTRACE_URL>http://www.vervoerder.nl/tracktrace?query=UE123456789012345678AA</COLLO_TRACKTRACE_URL>
</ORDERCOLLO>
</ORDERCOLLI>
</ORDER>
</ORDERS>
</PAKBON>
</PAKBONNEN>
</KING_UITLEVERHISTORIE>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<COLLO_REGELNUMMER>123</COLLO_RegelNummer> wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
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•
•

•
•

Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met artikelen
Met de optie XML-koppeling artikelen/tarieven kunnen o.a. nieuwe artikelen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het
maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
• Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar
worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma Wijzigen prijzen; pas als u die prijswijzigingen verwerkt,
staan ze in het artikelenbestand.
• Elk artikel kan meer omschrijvingen en vrije rubrieken hebben. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per
artikel ook meer leveranciers worden bijgehouden en per leverancier meer inkoopeenheden. Zie het
voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_ARTIKELEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_ARTIKEL Geeft begin en eind aan van het KingEN>
inleesbestand met artikelen
ARTIKELEN
Veldnaam

Mogelijke inhoud Belangrijk
Eenmaal
Verplicht, moet eenmaal in het
<ARTIKELEN>
bestand voorkomen

Mogelijke
inhoud
<PRIJZEN_DIRECT Prijzen direct verwerken
true of false
_VERWERKEN>
(hoofd- en/of
kleine letters); 1
of 0
<ARTIKELEN>
Geeft begin en eind aan van de Een of meer
artikelgegevens in het Kingkeren
inleesbestand met artikelen
<ARTIKEL>

ARTIKEL
Veldnaam
<ARTIKEL>

Omschrijving

Belangrijk
Geef hier aan of de eventuele prijswijzigingen
direct in King moeten worden verwerkt; zie voor
meer informatie bij Overige aandachtspunten.
Verplicht, moet eenmaal in het bestand
voorkomen

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Belangrijk
Geeft per artikel het begin en het eind aan Zie hierna, bij Velden Verplicht, moet per artikel eenmaal in
van de in te lezen gegevens
van het Artikel
het bestand voorkomen

Velden van het Artikel
Veldnaam
<ART_NUMMER>
<ART_ZOEKCODE>
<ART_OMSCHRIJVING>
<ART_OPBRENGSTGROEP>

Omschrijving
Artikelnummer
Artikelzoekcode
Artikelomschrijving
Nummer van de
opbrengstgroep

Mogelijke invoer
Max. 20 tekens
Max. 20 tekens
Max. 40 tekens
Max. 4 cijfers, moet
bestaan in King

<ART_AANTALDECIMALENAANTAL Aantal decimalen
LEN>
aantallen

0, 1, 2 of 3

<ART_AANTALDECIMALENPRIJZE Aantal decimalen
N>
prijzen

0, 1, 2 of 3

<ART_EENHEID>

Max. 20 tekens

Voorraadeenheid
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Belangrijk
Verplicht

Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen; is de groep daarin niet
ingevuld, dan kan het artikel niet
worden ingelezen
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen
Als het veld leeg is, wordt de defaultinkoopeenheid overgenomen uit de
Vaste gegevens artikelen. Is daar
geen default-inkoopeenheid ingevuld,

Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke invoer

<ART_DIMENSIE_LENGTE>

Lengte van dit
artikel
Breedte van dit
artikel
Hoogte van dit
artikel
Gewicht per
eenheid

in cm

<ART_DIMENSIE_BREEDTE>
<ART_DIMENSIE_HOOGTE>
<ART_GEWICHTPEREENHEID>

in cm
in cm
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen, moet groter
dan 0 zijn

<ART_GEWICHTPER>

Gewicht per

<ART_GEWICHT>

Gewicht

<ART_VOLUMEPEREENHEID>

Volume per eenheid Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
Volume per
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen, moet groter
dan 0 zijn
Volume
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
CBS-goederencode 8 cijfers, moet bestaan in
King
Maatstaf per
Max. 10 cijfers voor het
eenheid
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
BTW-code inkoop Max. 3 cijfers, moet
bestaan in King

<ART_VOLUMEPER>

<ART_VOLUME>

<ART_CBS_GOEDERENCODE>
<ART_CBS_MAATSTAF>

<ART_BTWCODEINKOOP>

<ART_BTWCODEVERKOOP>

Belangrijk
dan wordt Eenheid als inkoopeenheid
gebruikt

Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn

BTW-code verkoop Max. 3 cijfers, moet
bestaan in King

<ART_PRIJZENAUTOMATISCHBER Prijzen automatisch
EKENEN>
berekenen
<ART_BEREKENPRIJS>
Berekenen van
kostprijs of
verkoopprijs
<ART_MARGEBASIS>
Marge als
percentage van

NIET, VASTEGEG,
ARTIKEL
KOSTPRIJS,
VERKOOPPRIJS
KOSTPRIJS,
VERKOOPPRIJS
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alleen ingelezen als de velden
ART_GEWICHT PER én
ART_GEWICHT leeg zijn
Verplicht als ART_GEWICHT is
ingevuld. Als het veld leeg is, wordt 1
ingevuld. Alleen ingelezen als het
veld ART_GEWICHTPEREENHEID
leeg is
Verplicht als ART_GEWICHTPER is
ingevuld. Als het veld leeg is, wordt
de waarde van ART_GEWICHT PER
EENHEID ingevuld; als ook dat veld
leeg is, dan wordt 0 ingevuld. Alleen
ingelezen als het veld
ART_GEWICHTPEREENHEID leeg
is
alleen ingelezen als de velden
<ART_VOLUME PER> én
<ART_VOLUME> leeg zijn
Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

Als het veld leeg is, wordt de waarde
van ART_VOLUME PER EENHEID
ingevuld; als ook dat veld leeg is, dan
wordt 0 ingevuld
Alleen ingelezen als u beschikt over
de optie Koppeling met IDEP (CBS)
Alleen ingelezen als u beschikt over
de optie Koppeling met IDEP (CBS),
én als de goederencode een extra
maatstaf heeft
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen; is de BTW-code verkoop
daarin niet ingevuld, dan kan het
artikel niet worden ingelezen

Veldnaam

<ART_MARGEPERCENTAGE>

<ART_PRIJSPER>

<ART_KOSTPRIJS>

<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
of
<ART_VERKOOPPRIJSINCLBTW>
<ART_KORTINGSPERCENTAGE>
of <ART_KORTINGSBEDRAG> of
<ART_STAFFELTABEL>

<ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW> of
<ART_ADVIESPRIJSINCLBTW>

<ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERI
NVOER>
<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>

<ART_EANCODES>
<ART_VOORRAADEENHEID_EANC
ODE>
<ART_VERKOOPEENHEDEN>
<ART_INKOOPGEGEVENS>

<ART_OPMERKING>
<ART_VOORRAADARTIKEL>

<ART_GEBLOKKEERDVOORVERK
OOP>
<ART_GEBLOKKEERDVOORINKO
OP>

Omschrijving
kostprijs of
verkoopprijs
Margepercentage

Mogelijke invoer

Belangrijk

Max. 3 cijfers voor het
decimaalteken, max. 2
decimalen, mag niet
negatief zijn
Geprijsd per
Max. 10 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
decimaalteken, max. 3
overeenkomstig de Vaste gegevens
decimalen , mag niet
artikelen
kleiner zijn dan 1
Kostprijs
Max. 9 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
Verkoopprijs excl. of Max. 9 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
incl. BTW
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
Kortingspercentage, Percentage van -100 tot Als het veld leeg is, wordt het
kortingsbedrag of 100 en max. 2 decimalen ingevuld overeenkomstig de Vaste
verkoopstaffeltabel of een Bedrag met max. gegevens artikelen. Code
10 cijfers voor het
verkoopstaffeltabel alleen ingelezen
decimaal teken en max. 3 met de optie Staffelprijzen
decimalen of de code van
een in King bestaande
Verkoopstaffeltabel
Adviesprijs excl. of Max. 9 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
incl. BTW
decimaalteken, max. 3
decimalen, mag niet
negatief zijn
"Tekst op factuur" true of false (hoofd- en/of Als het veld leeg is, wordt het
wijzigen bij
kleine letters); 1 of 0
ingevuld overeenkomstig de Vaste
orderinvoer
gegevens artikelen
Omschrijvingen
Een of meer keer
ART_TAALOMSCHRIJVINGEN mag
<ART_TAALOMSCHRIJVI per artikel eenmaal voorkomen
NG>
EAN-codes
<ART_EANCODE>
ART_EANCODES mag per artikel
eenmaal voorkomen
EAN-code
max. 14 posities
voorraadeenheid
Verkoopeenheden <ART_VERKOOPEENHEI
D>
Inkoopgegevens
Eenmaal
ART_INKOOPGEGEVENS mag per
<ART_INKOOPGEGEVE artikel eenmaal voorkomen
N>.Met de optie Meerdere
leveranciers mag dit veld
meermalen per artikel
voorkomen
Opmerking
Voorraadartikel
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen als u beschikt over
kleine letters); 1 of 0
King-versie Handel of hoger. Als het
veld leeg is, wordt het ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen
Geblokkeerd voor true of false (hoofd- en/of Als het veld niet is ingevuld, dan
verkooporders
kleine letters); 1 of 0
wordt false gekozen
Geblokkeerd voor true of false (hoofd- en/of Als het veld niet is ingevuld, dan
bestellingen
kleine letters); 1 of 0
wordt false gekozen
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Veldnaam
Omschrijving
<ART_GEBLOKKEERDVOORMAGA Geblokkeerd voor
ZIJNONTVANGST>
magazijnontvangste
n
<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOU Verkoopmutaties
DEN>
bijhouden

Mogelijke invoer
Belangrijk
true of false (hoofd- en/of Als het veld niet is ingevuld, dan
kleine letters); 1 of 0
wordt false gekozen

true of false (hoofd- en/of Als het veld niet is ingevuld, dan
kleine letters); 1 of 0
wordt true gekozen. Kan alleen op
false worden gezet bij nietvoorraadartikelen.
<ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDE Inkoopmutaties
true of false (hoofd- en/of Als het veld niet is ingevuld, dan
N>
bijhouden
kleine letters); 1 of 0
wordt true gekozen. Kan alleen op
false worden gezet bij nietvoorraadartikelen.
<ART_MEENEMENINBESTELADVIE Meenemen in
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen als u beschikt over
ZEN>
besteladviezen
kleine letters); 1 of 0
King-versie Handel. Als het veld leeg
is, wordt het ingevuld overeenkomstig
de Vaste gegevens artikelen
<ART_MEENEMENINPRODUCTIEA Meenemen in
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen als u beschikt over
DVIEZEN>
productie-adviezen kleine letters); 1 of 0
de optie Samengestelde artikelen
en/of Productie. Als het veld leeg is,
wordt het ingevuld overeenkomstig
de Vaste gegevens artikelen
<ART_KOSTPRIJSWIJZIGENBIJOR Kostprijs wijzigen bij true of false (hoofd- en/of Als het veld leeg is, wordt het
DERINVOER>
orderinvoer
kleine letters); 1 of 0
ingevuld overeenkomstig de Vaste
gegevens artikelen
<ART_BESTELLENVIADIRECTEINK Artikel bestellen via true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen als u beschikt over
OOP>
directe inkoop
kleine letters); 1 of 0
de optie Directe inkoop. Als het veld
leeg is, wordt het ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen
<ART_OMSCHRIJVINGVERKOOPO Omschrijving
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen als u beschikt over
RDEROVERNEMEN>
verkooporder
kleine letters); 1 of 0
de optie Directe inkoop. Als het veld
overnemen
leeg is, wordt het ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen
<ART_BESTELLENVOORDIRECTEL Bestellen voor
JA, NEE,
Alleen ingelezen als u beschikt over
EVERING>
directe levering
VOLGENSLEVEENHEID de optie Directe inkoop.
(hoofdletters!)
<ART_WEBARTIKEL>
Web-artikel
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
<ART_WEBWINKELS>
De webwinkels
Eén of meerdere keren
Niet verplicht
<ART_WEBWINKEL>
<ART_WEBBESTELGROOTTE>
Bestelgrootte web- Max. 10 cijfers voor het
Alleen ingelezen als u beschikt over
artikel
decimaalteken, max. 2
de optie Koppeling webwinkel
decimalen, mag niet
kleiner zijn dan 1
<ART_WEBLEVERTIJD>
Levertijd web-artikel 3 cijfers
Alleen ingelezen als u beschikt over
de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBTONENVANAF>
In webwinkel vanaf JJJJ-MM-DD
Alleen ingelezen als u beschikt over
de optie Koppeling webwinkel
<ART_WEBTONENTM>
In webwinkel t/m
JJJJ-MM-DD
Alleen ingelezen als u beschikt over
de optie Koppeling webwinkel
<ART_AFBEELDINGKLEIN>
Afbeelding Klein
Max. 80 tekens
Alleen ingelezen als u beschikt over
King-versie Handel en/of de optie
Koppeling webwinkel en/of de optie
Artikelinfo
<ART_AFBEELDINGGROOT>
Afbeelding Groot
Max 80 tekens
Alleen ingelezen als u beschikt over
King-versie Handel en/of de optie
Koppeling webwinkel en/of de optie
Artikelinfo
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Veldnaam
Omschrijving
<ART_AFBEELDINGKLEIN_BESTA Inhoud van de
NDSINHOUD>
kleine afbeelding

Mogelijke invoer
Base64-formaat

<ART_AFBEELDINGGROOT_BEST Inhoud van de grote
ANDSINHOUD>
afbeelding
<ART_PARTIJ_REGISTREREN>

<ART_PARTIJ_AUTO_NUM>

Partijen registreren

Genereren
partijnummer
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_TEKST Vaste tekst vóór
_VOOR>
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_VOLGN Volgnummer
R>
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_UITVU Volgnummer
LLEN>
uitvullen
<ART_PARTIJ_AUTO_NUM_LENGT Lengte
E>
<ART_PARTIJ_
Vaste tekst achter
AUTO_NUM_TEKST_ACHTER>
<ART_PARTIJ_VERPLICHT_BIJ_OR Invoer partijnummer
DERINVOER>
verplicht bij verkoop
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJ Aparte kostprijs per
S>
partij
<ART_PARTIJ_APARTE_KOSTPRIJ Default-waarde
S_DEFAULT >
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOP Aparte verkoopprijs
PRIJS>
per partij
<ART_PARTIJ_APARTE_VERKOOP Default-waarde
PRIJS_DEFAULT>
<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOP Aparte tekst op
FACTUUR>
factuur per partij
<ART_PARTIJ_APARTE_TEKSTOP Default-waarde
FACTUUR_DEFAULT>

Belangrijk
Als de tag leeg is, en bij het artikel is
een Afbeelding Klein ingevoerd, blijft
die afbeelding bestaan
Base64-formaat
Als de tag leeg is, en bij het artikel is
een Afbeelding Groot ingevoerd, blijft
die afbeelding bestaan
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen als u beschikt over
kleine letters); 1 of 0
de optie Partijenregistratie. Niet te
wijzigen bij bestaande artikelen . Bij
een artikel zonder Partijenregistratie
moet u alleen dit veld opnemen in het
bestand en niet de overige
partijvelden!
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
Max 10 tekens
Het complete partijnummer mag max
20 posities lang zijn
Max 10 cijfers
Het complete partijnummer mag max
20 posities lang zijn
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
minimaal 2 en maximaal
10
Max 10 tekens
Het complete partijnummer mag max
20 posities lang zijn
true of false (hoofd- en/of Bij bestaande artikelen kan alleen
kleine letters); 1 of 0
voor true of 1 worden gekozen
true of false (hoofd- en/of Bij bestaande artikelen kan alleen
kleine letters); 1 of 0
voor true of 1 worden gekozen
LEEG, KOSTPRIJS,
INKOOPPRIJS
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
LEEG, ARTIKELPRIJS

true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
LEEG,
ARTIKELTEKSTOPFACT
UUR
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDE Controle op oudere true of false (hoofd- en/of
RDOM>
partij bij verkoop
kleine letters); 1 of 0
<ART_PARTIJ_CONTROLE_OUDE Default-waarde
PRODUCTIEDATUM,
RDOM_DEFAULT>
ONTVANGSTDATUM,
THT-DATUM
<ART_SERIENR_REGISTREREN> Serienummers
true of false (hoofd- en/of Alleen ingelezen als u beschikt over
registreren
kleine letters); 1 of 0
de optie Serienummers. Niet te
wijzigen bij bestaande artikelen. Bij
een artikel zonder
serienummerregistratie moet u alleen
dit veld opnemen in het bestand en
niet de overige serienummervelden!
<ART_SERIENR_AUTO_NUM>
Genereren
true of false (hoofd- en/of
serienummer
kleine letters); 1 of 0
<ART_SERIENR_
Vaste tekst vóór
Max 10 tekens
Het complete serienummer mag max
AUTO_NUM_TEKST_VOOR>
20 posities lang zijn
<ART_SERIENR_
Volgnummer
Max 10 cijfers
Het complete serienummer mag max
AUTO_NUM_VOLGNR>
20 posities lang zijn
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Veldnaam
<ART_SERIENR_
AUTO_NUM_UITVULLEN>
<ART_SERIENR_
AUTO_NUM_LENGTE>
<ART_SERIENR_
AUTO_NUM_TEKST_ACHTER>
<ART_SERIENR_REGISTRATIEMO
MENT>
<ART_SERIENR_TOEVOEGEN_BIJ
_VERKOOP>

Omschrijving
Volgnummer
uitvullen
Lengte
Vaste tekst achter
Moment van
registratie
Toevoegen tijdens
verkoop

Mogelijke invoer
Belangrijk
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0
minimaal 2 en maximaal
10
Max 10 tekens
Het complete serienummer mag max
20 posities lang zijn
BIJ_VERKOOP,
BIJ_ONTVANGST
NIETTOEGESTAAN
(alleen als
registratiemoment = Bij
onvangst),
TOEGESTAANMETMELD
ING,
TOEGESTAANZONDERM
ELDING (alleen als
registratie moment = Bij
Verkoop)
true of false (hoofd- en/of
kleine letters); 1 of 0

<ART_SERIENR_ZOEKVENSTERBI Zoekvenster
JVERKOOP>
toegestaan bij
verkoop
<ART_SERIENR_VERPLICHT_VOO Invoer verplicht vóór true of false (hoofd- en/of
R_VRIJGEVEN_VERZAMELLIJST> vrijgeven van
kleine letters); 1 of 0
verzamellijst
<ART_SERIENR_GARANTIECODE_ Garantie t/m
true of false (hoofd- en/of
AUTOM>
automatisch vullen kleine letters); 1 of 0
bij levering
<ART_SERIENR_GARANTIECODE> Garantiecode
Max 3 cijfers, moet
bestaan in de Kingadministratie
<ART_MUTATIEDATUM>
Mutatiedatum
JJJJ-MM-DD, en tijdveld
UU:MM.
<ART_VRIJERUBRIEKEN>
Vrije rubrieken
Een of meer keer
<ART_VRIJERUBRIEK>
<ART_VOLGARTIKELEN>
Volgartikelen
Een of meer keer
<ART_VOLGARTIKEL>

<ART_MAGAZIJNEN>

•
•

Magazijngegevens Een of twee
<ART_MAGAZIJN>. Met
de optie Meerdere
magazijnen mag dit veld
meer dan tweemaal per
artikel voorkomen

ART_VRIJERUBRIEKEN mag per
artikel eenmaal voorkomen
ART_VOLGARTIKELEN mag per
artikel eenmaal voorkomen, maar
alleen met de optie
Emballage/Volgartikelen
ART_MAGAZIJNEN mag per artikel
eenmaal voorkomen

De velden beginnend met <ART_PARTIJ_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Partijenregistratie;
De velden beginnend met <ART_SERIENR_ worden alleen ingelezen als u beschikt over de optie Serienummers.

ART_TAALOMSCHRIJVING
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<ART_TAALOMSCHRIJVING Artikelomschrijving per Zie hierna, bij Velden van de
>
taalcode
Taalomschrijving
Velden van de Taalomschrijving
Veldnaam
Omschrijving
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCO Taalcode van de
DE>
artikelomschrijving
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Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel
per taalcode

Mogelijke invoer
Belangrijk
Max. 3 tekens, moet bestaan in
King

Veldnaam
Omschrijving
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST> Tekst van de omschrijving
ART_EANCODE
Veldnaam
Omschrijving
<ART_EANCODE> EAN-code

Velden van de EAN-code
Veldnaam
Omschrijving
<ART_EANCODE_N EAN-code
UMMER>
<ART_EANCODE_IS EAN-code is
STANDAARD>
standaard

Mogelijke invoer

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de EANcode

Belangrijk

Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel per EANcode

Mogelijke
Belangrijk
invoer
Max. 14 tekens Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt bij
een ander artikel. Alleen ingelezen als u beschikt over Kingversie Handel en/of de optie Point of Sale II
true of false
Indien aangezet, dan wordt het vinkje bij de bestaande
(hoofd- en/of
standaard EAN-code voor dit artikel verwijderd
kleine letters); 1
of 0

ART_VERKOOPEENHEID
Veldnaam
Omschrijving
<ART_VERKOOPEENHEID Verkoopeenheid
>

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
verkoopeenheid

Velden van de verkoopeenheid.
Veldnaam
Omschrijving
<ART_VERKOOPEENHEID_V Omschrijving
ERKOOPEENHEID>
verkoopeenheid
<ART_VERKOOPEENHEID_A aantal eenheden in
ANTAL_IN_EENHEID>
verkoopeenheid
<ART_VERKOOPEENHEID_A Aantal kan
ANTAL_KAN_VERSCHILLEN> verschillen
<ART_VERKOOPEENHEID_E EAN-code
ANCODE>
verkoopeenheid
<ART_VERKOOPEENHEID_I Geblokkeerd voor
S_GEBLOKKEERD_VOOR_V verkoop
ERKOOP>
<ART_VERKOOPEENHEID_I De standaard
S_STANDAARD_VERKOOPE verkoopeenheid
ENHEID>
voor dit artikel
<ART_VERKOOPEENHEID_D Aantal decimalen
ECIMALEN_AANTAL>
aantal
<ART_VERKOOPEENHEID_H Heeft een afwijkend
EEFT_AFWIJKEND_GEWICH gewicht/volume
T_VOLUME>
<ART_VERKOOPEENHEID_G Gewicht per
EWICHT_PER>
<ART_VERKOOPEENHEID_G Gewicht
EWICHT>
<ART_VERKOOPEENHEID_V Volume per
OLUME_PER>
<ART_VERKOOPEENHEID_V Volume
OLUME>

Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel
verkoopeenheid

Mogelijke invoer
Max. 20 tekens

Belangrijk
Verplicht

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen
VASTAANTAL,
AFWIJKENDBIJAANTALBESTELD,
AFWIJKENDBIJLEVERINGFACTURERING
Max. 14 tekens, moet bestaande EAN-code zijn
van dit artikel
true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0 Als het veld leeg
is, dan false
true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0

0 t/m 3 (aantal decimalen) of '4' = 'volgens
voorraadeenheid'
true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen
Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen
Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen
Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen, moet groter zijn dan 0
GEENAPARTEPRIJSKORTING,
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Als het veld leeg
is, dan false

Als het veld leeg
is, dan false

<ART_VERKOOPEENHEID_H Heeft een aparte
EEFT_APARTE_VERKOOPPR verkoopprijs
IJS>
<ART_VERKOOPEENHEID_P Prijzen per
RIJZEN_PER>
<ART_VERKOOPEENHEID_I Verkoopprijs is
S_VERKOOPPRIJS_INCLUSI inclusief BTW
EF_BTW>
<ART_VERKOOPEENHEID_V Verkoopprijs
ERKOOPPRIJS>
<ART_VERKOOPEENHEID_S Staffeltabel
TAFFELTABEL>

<ART_VERKOOPEENHEID_K
ORTINGSPERCENTAGE>
<ART_VERKOOPEENHEID_K
ORTINGSBEDRAG>
<ART_VERKOOPEENHEID_I
S_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF
_BTW>
<ART_VERKOOPEENHEID_A
DVIESPRIJS>

ALLEENAPARTEKORTING,
APARTEPRIJSENKORTING
VERKOOPEENHEID,
VOORRAADEENHEDEN
true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen
Max. 10 tekens

moet bestaan als
inkoopstaffeltabel
bij deze
leverancier

Kortingspercentage -100,00 t/m 100,00
Kortingsbedrag
Adviesprijs is
inclusief BTW
Adviesprijs

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen
true of false (hoofd- en/of kleine letters); 1 of 0

Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max. 3
decimalen

ART_INKOOPGEGEVEN
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<ART_INKOOPGEGEVEN Inkoopgegevens per Zie hierna, bij Velden van de
>
artikel
inkoopgegevens
Velden van de inkoopgegevens.
Veldnaam
Omschrijving
<ART_INKOOP_LEVERAN Nummer
CIER_NUMMER>
leverancier

<ART_INKOOP_LEVERAN Leverancier is
CIER_ISSTANDAARD>
standaard

<ART_INKOOPEENHEDEN Inkoopeenheden
>
per leverancier

Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel per
leverancier

Mogelijke invoer
Max. 10 cijfers, moet
bestaan in King

Belangrijk
Verplicht. Zonder de optie Meerdere
leveranciers worden de gegevens van de
bestaande leverancier overschreven (als het
een andere leverancier betreft). Met de optie
Meerdere leveranciers wordt de leverancier
toegevoegd.
true of false (hoofd- en/of Zonder de optie Meerdere leveranciers
kleine letters); 1 of 0
worden leveranciers die de waarde false/0
hebben, niet ingelezen. Het veld is niet
verplicht: heeft een artikel nog geen
leverancier(s), dan is de eerst ingelezen
leverancier automatisch de standaard. Staan
er meer leveranciers in het inleesbestand
maar beschikt u niet over de optie Meerdere
leveranciers, dan wordt alleen de laatste
leverancier in King opgenomen.
<ART_INKOOPEENHEI
D>

ART_INKOOPEENHEID
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<ART_INKOOPEENHEID Inkoopeenheid per artikel Zie hierna, bij Velden van
>
per leverancier
de inkoopeenheid
Velden van de inkoopeenheid
- 84 -

Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel per
leverancier per inkoopeenheid

Veldnaam
<ART_INKOOPEENHEID_OMSC
HRIJVING>
<ART_INKOOPEENHEID_ISSTA
NDAARD>

Omschrijving
Omschrijving
inkoopeenheid
Inkoopeenheid is
standaard

Mogelijke invoer
Max. 20 tekens

Belangrijk
Verplicht

true of false (hoofdZonder de optie Meerdere
en/of kleine letters); 1 of leveranciers worden inkoopeenheden
0
die de waarde false/0 hebben, niet
ingelezen. Het veld is niet verplicht:
heeft een artikel nog geen
inkoopeenheid/eenheden, dan is de
eerst ingelezen inkoopeenheid
automatisch de standaard. Staan er
meer inkoopeenheden in het
inleesbestand maar beschikt u niet
over de optie Meerdere leveranciers,
dan wordt alleen de laatste
inkoopeenheid in King opgenomen.
<ART_INKOOPEENHEID_OMSC Omschrijving van de Max. 20 tekens
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
HRIJVING_BIJLEVERANCIER> inkoopeenheid bij
met
leverancier
ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJ
VING
<ART_INKOOPEENHEID_AANTA Aantal
Max. 10 cijfers voor het Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
L_IN_INKOOPEENHEID>
voorraadeenheden in decimaalteken, max. 3
inkoopeenheid
decimalen
<ART_INKOOPEENHEID_AANTA Aantal kan verschillen true of false (hoofdAls het veld leeg is, dan false
LKANVERSCHILLEN>
en/of kleine letters); 1 of
0
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIK Artikelnummer bij
Max. 20 tekens
ELNUMMERLEVERANCIER>
leverancier
<ART_INKOOPEENHEID_EANC EAN-code
Max. 14 tekens, moet
ODE>
inkoopeenheid
bestaande EAN-code
zijn van dit artikel
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIK Artikelomschrijving bij
ELOMSCHRIJVINGLEVERANCIE leverancier
R>
<ART_INKOOPEENHEID_LEVER Levertijd
0 t/m 999
Als het veld leeg is, wordt de default
TIJDINDAGEN>
van de leverancier overgenomen, en
als die niet is ingevuld, wordt 0
gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_KWALI Kwaliteit
0 t/m 10
Als het veld leeg is, wordt de default
TEIT>
van de leverancier overgenomen, en
als die niet is ingevuld, wordt 0
gebruikt
<ART_INKOOPEENHEID_DIREC Directe levering
NIETTOEGESTAAN,
TELEVERING>
TOEGESTAANNIETVIA
DIRECTELEVERING,
TOEGESTAANVIADIRE
CTELEVERING
<ART_INKOOPEENHEID_BESTE Bestelgrootte
Max. 10 cijfers voor het Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
LGROOTTE>
decimaalteken, max. 3
decimalen, moet groter
zijn dan 0
<ART_INKOOPEENHEID_MINIM Minimumafname
Max. 10 cijfers voor het Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld
UMAFNAME>
decimaalteken, max. 3
decimalen, moet groter
zijn dan 0
<ART_INKOOPEENHEID_APART Aparte inkoopprijs
true of false (hoofdE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN> bijhouden
en/of kleine letters); 1 of
0
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Veldnaam
Omschrijving
<ART_INKOOPEENHEID_INKOO Inkoopprijs per
PPRIJSPER>

Mogelijke invoer
INKOOPEENHEID,
VOORRAADEENHEDE
N (hoofdletters!)
<ART_INKOOPEENHEID_VALUT Valuta inkoopeenheid Max. 3 tekens, moet
ACODE>
bestaan in King
<ART_INKOOPEENHEID_INKOO Inkoopprijs per
Max. 10 cijfers voor het
PPRIJS>
INKOOPPRIJSPER decimaalteken, max. 3
decimalen
<ART_INKOOPEENHEID_KORTI Kortingspercentage -100,00 t/m 100,00
NGSPERCENTAGE>
<ART_INKOOPEENHEID_KORTI Kortingsbedrag
Max. 10 cijfers voor het
NGSBEDRAG>
decimaalteken, max. 3
decimalen
<ART_INKOOPEENHEID_STAFF Staffeltabel
Max. 10 tekens, moet
ELTABEL>
bestaan als
inkoopstaffeltabel bij
deze leverancier
<ART_INKOOPEENHEID_KOST Factor t.b.v.
1 t/m 999,999
PRIJSFACTOR>
berekening kostprijs
<ART_INKOOPEENHEID_TOESL Toeslag t.b.v.
Max. 10 cijfers voor het
AG>
berekening kostprijs decimaalteken, max. 3
decimalen

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt gekozen
voor Voorraadeenheden
Als het veld leeg is, wordt de valuta
van de leverancier ingevuld
Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld

Maximaal een van deze drie velden
mag voorkomen. Als geen van deze
drie voorkomen, dan wordt de
default-korting van de leverancier
overgenomen, en als die niet is
ingevuld, wordt 0 ingevuld

Maximaal een van deze twee velden
mag voorkomen. Als geen van beide
voorkomen, dan wordt de default van
de leverancier overgenomen, en als
die niet is ingevuld, wordt een factor
van 1 gebruikt

<ART_INKOOPEENHEID_OPME Opmerkingen
RKINGEN>
•

Zonder de optie Meerdere leveranciers kan per artikel maximaal één leverancier worden ingelezen en maximaal
één inkoopeenheid. Met de optie Meerdere leveranciers kunnen per artikel meer leveranciers worden ingelezen en
per artikel/leverancier meer inkoopeenheden.

ART_WEBWINKEL
Veldnaam
<ART_WEBWINKEL>

Omschrijving
Een webwinkel

Mogelijke invoer
Zie hierna , bij velden van ART
webwinkel

Belangrijk
Niet verplicht

Velden van ART webwinkel
Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke invoer

Belangrijk

<ART_WEBWINKEL_ID>

Webwinkel ID

20 posities, moet voorkomen in de
King-administratie

Niet verplicht

ART_VRIJERUBRIEK
Veldnaam
Omschrijving
<ART_VRIJERUBRIE Gegevens vrije
K>
rubriek

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de Vrije
rubrieken artikelen

Velden van de Vrije rubrieken artikelen
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<ART_VRIJERUBRIEK_N Naam van de vrije Max. 40 tekens, moet
AAM>
rubriek
bestaan in King
<ART_VRIJERUBRIEK_ Inhoud van de
Afhankelijk van het type
WAARDE>
vrije rubriek
rubriek.
•

Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel per
vrije rubriek

Belangrijk

Als het veld leeg is, wordt het gevuld met de
default (indien aanwezig)

De mogelijke invoer is afhankelijk van het type rubriek: bij een selectievakje is de mogelijke invoer true, false of 1,
0, bij een datumveld is de mogelijke invoer JJJJ-MM-DD, bij een tijdveld UU:MM.
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•

Er wordt bij het inlezen geen rekening gehouden met een eventuele sjabloon. Een waarde die niet overeenkomt
met de sjabloon van de betreffende vrije rubriek, wordt dus gewoon ingelezen. Op de andere kenmerken van de
vrije rubriek (zoals de lengte) wordt wél gecontroleerd!

ART_VOLGARTIKEL
Veldnaam
Omschrijving
<ART_VOLGARTIKEL Volgartikel per
>
artikel
Velden van de Volgartikelen
Veldnaam
<ART_VOLGARTIKEL_ART_
NUMMER>
<ART_VOLGARTIKEL_AANT
AL>

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
Volgartikelen

Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel per
volgartikel

Omschrijving
Mogelijke invoer
Artikelnummer
Max. 20 posities, artikel moet bestaan in King
volgartikel
Aantal volgartikel Max. 10 cijfers voor het decimaalteken, max 3
decimalen, moet ongelijk zijn aan 0

ART_MAGAZIJN
Veldnaam
Omschrijving
<ART_MAGAZIJN Magazijn per
>
artikel

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
Magazijngegevens

Belangrijk
Komt eenmaal voor per artikel per
magazijn

Velden van de Magazijngegevens
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<ART_
Magazijncode
Max. 3 cijfers, moet bestaan in King
MAGAZIJN_CODE>
<ART_MAGAZIJN_IS_DEF Is default-magazijn
true of false (hoofd- en/of kleine
AULT>
voor dit artikel
letters); 1 of 0
<ART_MAGAZIJN_MIN_V Minimumvoorraad voor Max 10 cijfers voor het
OORRAAD>
dit magazijn
decimaalteken, max 3 decimalen
<ART_MAGAZIJN_MAX_V Maximumvoorraad voor Max 10 cijfers voor het
OORRAAD>
dit magazijn
decimaalteken, max 3 decimalen
<ART_MAGAZIJN_DEFAU Default-locatie in dit
Moet bestaan in King
LTLOCATIE>
magazijn
Voorbeeld van een XML-bestand
<KING_ARTIKELEN>
<PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>false</PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN>
<ARTIKELEN>
<ARTIKEL>
<ART_NUMMER>WKVoetbal</ART_NUMMER>
<ART_ZOEKCODE>bal</ART_ZOEKCODE>
<ART_OMSCHRIJVING>Ronde WK 2002 voetbal</ART_OMSCHRIJVING>
<ART_OPBRENGSTGROEP>10</ART_OPBRENGSTGROEP>
<ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>2</ART_AANTALDECIMALENAANTALLEN>
<ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>2</ART_AANTALDECIMALENPRIJZEN>
<ART_EENHEID>Bal</ART_EENHEID>
<ART_DIMENSIE_LENGTE>5</ART_DIMENSIE_LENGTE>
<ART_DIMENSIE_BREEDTE>12</ART_DIMENSIE_BREEDTE>
<ART_DIMENSIE_HOOGTE>2</ART_DIMENSIE_HOOGTE>
<ART_GEWICHTPER>3</ART_GEWICHTPER>
<ART_GEWICHT>100</ART_GEWICHT>
<ART_VOLUMEPER>10</ART_VOLUMEPER>
<ART_VOLUME>2</ART_VOLUME>
<ART_CBS_GOEDERENCODE>95066210</ART_CBS_GOEDERENCODE>
<ART_CBS_MAATSTAF>10</ART_CBS_MAATSTAF>
<ART_BTWCODEINKOOP>0</ART_BTWCODEINKOOP>
<ART_BTWCODEVERKOOP>1</ART_BTWCODEVERKOOP>
<ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>ARTIKEL</ART_PRIJZENAUTOMATISCHBEREKENEN>
<ART_BEREKENPRIJS>VERKOOPPRIJS</ART_BEREKENPRIJS>
<ART_MARGEBASIS>KOSTPRIJS</ART_MARGEBASIS>
<ART_MARGEPERCENTAGE>10</ART_MARGEPERCENTAGE>
<ART_PRIJSPER>1</ART_PRIJSPER>
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Belangrijk

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt
magazijn 001 gebruikt

Mag niet kleiner zijn dan de
minimumvoorraad

<ART_KOSTPRIJS>50</ART_KOSTPRIJS>
<ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>69</ART_VERKOOPPRIJSEXCLBTW>
<ART_KORTINGSPERCENTAGE>10</ART_KORTINGSPERCENTAGE>
<ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW>75</ART_ADVIESPRIJSEXCLBTW>
<ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>true</ART_TEKSTWIJZIGENBIJORDERINVOER>
<ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
<ART_TAALOMSCHRIJVING>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>N</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>WK Voetbal</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
</ART_TAALOMSCHRIJVING>
<ART_TAALOMSCHRIJVING>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>F</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>Une bal du voet</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
</ART_TAALOMSCHRIJVING>
<ART_TAALOMSCHRIJVING>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>E</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>A football</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
</ART_TAALOMSCHRIJVING>
<ART_TAALOMSCHRIJVING>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>D</ART_TAALOMSCHRIJVING_TAALCODE>
<ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>EINE FUSSBALLETJE</ART_TAALOMSCHRIJVING_TEKST>
</ART_TAALOMSCHRIJVING>
</ART_TAALOMSCHRIJVINGEN>
<ART_EANCODES>
<ART_EANCODE>
<ART_EANCODE_NUMMER>65498497</ART_EANCODE_NUMMER>
</ART_EANCODE>
<ART_EANCODE>
<ART_EANCODE_NUMMER>12345678901234</ART_EANCODE_NUMMER>
</ART_EANCODE>
<ART_EANCODE>
<ART_EANCODE_NUMMER>1PSW-52992-01</ART_EANCODE_NUMMER>
</ART_EANCODE>
<ART_EANCODE>
<ART_EANCODE_NUMMER>112</ART_EANCODE_NUMMER>
</ART_EANCODE>
</ART_EANCODES>
<ART_VOORRAADEENHEID_EANCODE>65498497</ART_VOORRAADEENHEID_EANCODE>
<ART_VERKOOPEENHEDEN>
<ART_VERKOOPEENHEID>
<ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPEENHEID>Krat</ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPEENHEID>
<ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>24</ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_IN_EENHEID>
<ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCHILLEN>AFWIJKENDBIJLEVERINGFACTURERING</ART_VERKOOPEENHEID_AANTAL_KAN_VERSCH
ILLEN>
<ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>false</ART_VERKOOPEENHEID_IS_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>
<ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_STANDAARD_VERKOOPEENHEID>
<ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>2</ART_VERKOOPEENHEID_DECIMALEN_AANTAL>
<ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME>true</ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_AFWIJKEND_GEWICHT_VOLUME>
<ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>1</ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT_PER>
<ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>6,5</ART_VERKOOPEENHEID_GEWICHT>
<ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>1</ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME_PER>
<ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>10</ART_VERKOOPEENHEID_VOLUME>
<ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_APARTE_VERKOOPPRIJS>GEENAPARTEPRIJSKORTING</ART_VERKOOPEENHEID_HEEFT_APARTE_VERKOOPPRI
JS>
<ART_VERKOOPEENHEID_PRIJZEN_PER>VERKOOPEENHEID</ART_VERKOOPEENHEID_PRIJZEN_PER>
<ART_VERKOOPEENHEID_IS_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_VERKOOPPRIJS_INCLUSIEF_BTW>
<ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPPRIJS>10.99</ART_VERKOOPEENHEID_VERKOOPPRIJS>
<ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>1</ART_VERKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>
<ART_VERKOOPEENHEID_IS_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW>true</ART_VERKOOPEENHEID_IS_ADVIESPRIJS_INCLUSIEF_BTW>
<ART_VERKOOPEENHEID_ADVIESPRIJS>11.95</ART_VERKOOPEENHEID_ADVIESPRIJS>
</ART_VERKOOPEENHEID>
</ART_VERKOOPEENHEDEN>
<ART_INKOOPGEGEVENS>
<ART_INKOOPGEGEVEN>
<ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER>17001955</ART_INKOOP_LEVERANCIER_NUMMER>
<ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOP_LEVERANCIER_ISSTANDAARD>
<ART_INKOOPEENHEDEN>
<ART_INKOOPEENHEID>
<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>Netje 10 ballen</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING>
<ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>true</ART_INKOOPEENHEID_ISSTANDAARD>
<ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>Netje 10
ballen</ART_INKOOPEENHEID_OMSCHRIJVING_BIJLEVERANCIER>
<ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>10</ART_INKOOPEENHEID_AANTAL_IN_INKOOPEENHEID>
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<ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>false</ART_INKOOPEENHEID_AANTALKANVERSCHILLEN>
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>VoetbalNet10x</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELNUMMERLEVERANCIER>
<ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>1PSW-52992-01</ART_INKOOPEENHEID_EANCODE>
<ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>Een net met daarin 10
voetballen&#x9;</ART_INKOOPEENHEID_ARTIKELOMSCHRIJVINGLEVERANCIER>
<ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>1</ART_INKOOPEENHEID_LEVERTIJDINDAGEN>
<ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>9</ART_INKOOPEENHEID_KWALITEIT>
<ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>NIETTOEGESTAAN</ART_INKOOPEENHEID_DIRECTELEVERING>
<ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>1</ART_INKOOPEENHEID_BESTELGROOTTE>
<ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>1</ART_INKOOPEENHEID_MINIMUMAFNAME>
<ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>true</ART_INKOOPEENHEID_APARTE_INKOOPPRIJS_BIJHOUDEN>
<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>VOORRAADEENHEDEN</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJSPER>
<ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>Eur</ART_INKOOPEENHEID_VALUTACODE>
<ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>1.99</ART_INKOOPEENHEID_INKOOPPRIJS>
<ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>10</ART_INKOOPEENHEID_KORTINGSPERCENTAGE>
<ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>1</ART_INKOOPEENHEID_KOSTPRIJSFACTOR>
<ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>Dit is een populair item, vooral rond
WK/EK&apos;s</ART_INKOOPEENHEID_OPMERKINGEN>
</ART_INKOOPEENHEID>
</ART_INKOOPEENHEDEN>
</ART_INKOOPGEGEVEN>
</ART_INKOOPGEGEVENS>
<ART_OPMERKING>Alleen dit jaar te koop</ART_OPMERKING>
<ART_VOORRAADARTIKEL>true</ART_VOORRAADARTIKEL>
<ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORVERKOOP>
<ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>false</ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP>
<ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_VERKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>
<ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>true</ART_INKOOPMUTATIEBIJHOUDEN>
<ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>VOLGENSLEVEENHEID</ART_BESTELLENVOORDIRECTELEVERING>
<ART_WEBARTIKEL>true</ART_WEBARTIKEL>
<ART_WEBWINKELS>
<ART_WEBWINKEL>
<ART_WEBWINKEL_ID>Koffie.nl</ART_WEBWINKEL_ID>
</ART_WEBWINKEL>
<ART_WEBWINKEL>
<ART_WEBWINKEL_ID>Theeshop.nl</ART_WEBWINKEL_ID>
</ART_WEBWINKEL>
</ART_WEBWINKELS>
<ART_WEBBESTELGROOTTE>10</ART_WEBBESTELGROOTTE>
<ART_WEBLEVERTIJD>12</ART_WEBLEVERTIJD>
<ART_WEBTONENVANAF>2003-01-01</ART_WEBTONENVANAF>
<ART_WEBTONENTM>2004-12-31</ART_WEBTONENTM>
<ART_AFBEELDINGKLEIN>balklein.jpg</ART_AFBEELDINGKLEIN>
<ART_AFBEELDINGGROOT>balgroot.jpg</ART_AFBEELDINGGROOT>
</ARTIKEL>
</ARTIKELEN>
</KING_ARTIKELEN>

Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen- en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <ART_PRIJSPER>32</ART_PrijsPer> wordt niet
geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden direct doorgevoerd in King afhankelijk van de instelling van
het veld PRIJZEN_DIRECT_VERWERKEN. Als dat veld true is of 1, en het bestand bevat prijswijzigingen, dan
zullen ALLE prijswijzigingen in King worden doorgevoerd (dus ook de prijswijzigingen die via King zijn ingevoerd,
maar niet in het importbestand zitten). Voorwaarden: de Dagboekcode t.b.v. prijswijzigingen moet zijn ingevuld; de
paragrafen voor de voorraad en/of herwaardering moeten zijn ingevuld, er mogen geen prijswijzigingen zijn vóór
een historische prijswijziging als in de Vaste gegevens bij Controleren kostprijs voorraadmutaties is gekozen voor
Waarschuwing of Blokkeren. De herwaarderingsboekingen worden automatisch gemaakt (vanaf versie Handel). Is
dat veld false of 0, dan worden de wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen niet direct in het artikelenbestand
doorgevoerd, maar worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma Wijzigen prijzen; pas nadat u die
prijswijzigingen hebt verwerkt, staan ze in het artikelenbestand;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Wordt een bestaand artikel ingelezen met volgartikelen, dan worden eerst alle volgartikelen verwijderd en daarna
weer toegevoegd;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
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•
•

version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
>
&
‘
"

&lt;
&gt;
&amp;
&apos;
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met partijen
Met de optie XML-koppeling partijen kunnen o.a. nieuwe partijen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XMLinleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken
van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
• Als de kostprijs wordt gewijzigd van een partij met voorraad, dan wordt een journaalpost aangemaakt om de
boekwaarde van de voorraad aan te passen. Hiervan wordt melding gemaakt in het verwerkingsverslag;
• Elk artikel kan meer partijen bevatten en elke partij meer factuurteksten.
Zie het voorbeeldbestand aan het einde van dit document voor de opbouw die het inleesbestand dient te hebben.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export
zijn beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_PARTIJEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_PARTIJ Geeft begin en eind aan van het KingEN>
inleesbestand met partijen
ARTIKELEN
Veldnaam
<ARTIKELEN>

ARTIKEL
Veldnaam
<ARTIKEL>

Mogelijke inhoud Belangrijk
Eenmaal
Verplicht, moet eenmaal in het
<ARTIKELEN>
bestand voorkomen

Omschrijving
Mogelijke inhoud Belangrijk
Geeft begin en eind aan van de artikelgegevens in Een of meer keren Verplicht, moet eenmaal in
het King-inleesbestand met artikelen
<ARTIKEL>
het bestand voorkomen

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Belangrijk
Geeft per artikel het begin en het eind aan Zie hierna, bij Velden Verplicht, moet per artikel eenmaal in
van de in te lezen gegevens
van het Artikel
het bestand voorkomen

Velden van het Artikel
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<ART_NUMMER Artikelnummer
Max. 20 tekens, moet
>
bestaan in King
<PARTIJEN>
Geeft per artikel het begin en het eind aan Een of meer keren
van de bijbehorende partijen
<PARTIJ>
PARTIJ
Veldnaam
<PARTIJ>

Omschrijving
Geeft per partij het begin en het eind aan
van de in te lezen gegevens

Belangrijk
Verplicht, moet per artikel eenmaal
in het bestand voorkomen
Verplicht, moet per artikel eenmaal
in het bestand voorkomen

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Zie hierna, bij Velden Verplicht, moet per partij eenmaal in
van de Partij
het bestand voorkomen

Velden van de Partij
Veldnaam
<PARTIJ_NUMMER>

Omschrijving
Partijnummer

Mogelijke inhoud
Max. 20 tekens

<PARTIJ_OMSCHRIJVING>
<PARTIJ_LEVERANCIER>

Omschrijving partij
Leverancier

Max. 40 tekens
Max. 10 cijfers, moet
bestaan als crediteur
in King
Max. 20 tekens

<PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERA Partijnummer bij
NCIER>
leverancier
<PARTIJ_VALUTACODE_INKOO Valutacode inkoopprijs Max. 3 tekens, moet
PPRIJS>
bestaan in King
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Belangrijk
Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt
het partijnummer gegenereerd
overeenkomstig de instellingen van
het artikel

Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt
de basisvalutacode gebruikt

Veldnaam
<PARTIJ_INKOOPPRIJS>

Omschrijving
Inkoopprijs

<PARTIJ_KOSTPRIJS>

Kostprijs

Mogelijke inhoud
Max. 10 cijfers voor
het decimaalteken,
max. 3 decimalen
Max. 10 cijfers voor
het decimaalteken,
max. 3 decimalen

Belangrijk

Alleen ingelezen als bij het artikel is
aangegeven dat er een aparte
kostprijs geldt voor de partijen. Als de
kostprijs wordt gewijzigd van een partij
met voorraad, dan wordt er een
journaalpost aangemaakt. Hiervan
wordt melding gemaakt in het
verwerkingsverslag

<PARTIJ_PRODUCTIEDATUM> Productiedatum
<PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR Geblokkeerd voor
_MAGAZIJNONTVANGST>
magazijnontvangst

JJJJ-MM-DD
true of false (hoofden/of kleine letters); 1
of 0
<PARTIJ_BTWCODE_VERKOOP> BTW-code verkoop
Max. 3 cijfers, moet
Als het veld ontbreekt of leeg is, wordt
bestaan in King
de BTW-code verkoop van het artikel
gebruikt
<PARTIJ_VERKOOPPRIJS_INCL Verkoopprijs incl. BTW Max. 10 cijfers voor
Alleen ingelezen als bij het artikel is
BTW> of
of excl. BTW
het decimaalteken,
aangegeven dat er een aparte
<PARTIJ_VERKOOPPRIJS_EXCL
max. 3 decimalen
verkoopprijs geldt voor de partijen
BTW>
<PARTIJ_KORTINGSBEDRAG> of Korting als bedrag
Percentage van -100 Alleen ingelezen als bij het artikel is
<PARTIJ_KORTINGSPERCENTA Korting als percentage tot 100 en max. 2
aangegeven dat er een aparte
GE>
decimalen of een
verkoopprijs geldt voor de partijen
Bedrag met max. 10
cijfers voor het
decimaal teken en
max. 3 decimalen
<PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTA Verkoop toegestaan JJJJ-MM-DD
AN_VANAF>
vanaf
<PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTA Verkoop toegestaan JJJJ-MM-DD
moet na de datum van
AN_TM>
t/m
PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_
VANAF vallen (als die is ingevuld)
<PARTIJ_THT_DATUM>
THT-datum
JJJJ-MM-DD
<PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR Geblokkeerd voor
true of false (hoofd_VERKOOP>
verkoop
en/of kleine letters); 1
of 0
<PARTIJ_OPMERKING>
Opmerking
<PARTIJ_TEKSTWIJZIGEN_BIJ_ Tekst wijzigen bij
true of false (hoofdORDERINVOER>
orderinvoer
en/of kleine letters); 1
of 0
<PARTIJ_FACTUURTEKSTEN> Geeft begin en eind
Zie hierna, bij
Alleen ingelezen als bij het artikel is
aan van de
FACTUURTEKST
aangegeven dat per partij een Aparte
bijbehorende
Tekst op factuur moet worden gebruikt
factuurteksten

FACTUURTEKST
Veldnaam
Omschrijving
<PARTIJ_FACTUURTEKST Geeft begin en eind aan van de
>
factuurtekst
Velden van de Factuurtekst
Veldnaam
<PARTIJ_FACTUURTEKST_TAALCODE>
<PARTIJ_FACTUURTEKST_TEKST>

Omschrijving
Taalcode
Tekst op factuur
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Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
factuurtekst

Mogelijke inhoud
Max. 3 posities, moet bestaan in King

Belangrijk

Belangrijk

Voorbeeldbestand
<KING_PARTIJEN>
<ARTIKELEN>
<ARTIKEL>
<ART_NUMMER>CDROM70080</ART_NUMMER>
<PARTIJEN>
<PARTIJ>
<PARTIJ_NUMMER>CD0001</PARTIJ_NUMMER>
<PARTIJ_OMSCHRIJVING>Partij 2 januari 2012</PARTIJ_OMSCHRIJVING>
<PARTIJ_LEVERANCIER>17003230</PARTIJ_LEVERANCIER>
<PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>6538490</PARTIJ_NUMMER_BIJ_LEVERANCIER>
<PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>Eur</PARTIJ_VALUTACODE_INKOOPPRIJS>
<PARTIJ_INKOOPPRIJS>5.39</PARTIJ_INKOOPPRIJS>
<PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>2012-01-02</PARTIJ_PRODUCTIEDATUM>
<PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_MAGAZIJNONTVANGST>false</PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_M
AGAZIJNONTVANGST>
<PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF>2012-0102</PARTIJ_VERKOOP_TOEGESTAAN_VANAF>
<PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>false</PARTIJ_GEBLOKKEERD_VOOR_VERKOOP>
<PARTIJ_TEKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOER>false</PARTIJ_TEKSTWIJZIGEN_BIJ_ORDERINVOE
R>
</PARTIJ>
</PARTIJEN>
</ARTIKEL>
</ARTIKELEN>
</KING_PARTIJEN>
Overige aandachtspunten:
• Let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen- en sluiten-tags moeten identieke
hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <PARTIJ_NUMMER>>32</Partij_Nummer> wordt niet
geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met voorraadcorrecties
Met deze optie kan een XML-bestand met voorraadcorrecties in King worden ingelezen. Dat XML-inleesbestand moet wel
aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het inleesbestand
dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Elke voorraadcorrectie bestaat uit twee of drie onderdelen: de kopgegevens, één of meer voorraadcorrectieregels en per
voorraadcorrectieregel één of meer serienummers.
Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de voorraadcorrecties, zie het voorbeeld aan het einde
van dit document.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_VOORRAADCORRECTIES
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<KING_VOORRAADCORRECTIE Geeft begin en eind aan van het King- Eenmaal
S>
inleesbestand met voorraadcorrecties <VOORRAADCORRECTIES >
VOORRAADCORRECTIES
Veldnaam
<VOORRAADCORRECTIES>

VOORRAADCORRECTIE
Veldnaam
<VOORRAADCORRECTIE>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de
voorraadcorrecties in het Kinginleesbestand

Omschrijving
Geeft per voorraadcorrectiehet begin
en het eind aan van de in te lezen
gegevens

VOORRAADCORRECTIE_KOP
Veldnaam
Omschrijving
<VOORRAADCORRECTIE_KOP> Kopgegevens van de
voorraadcorrectie

Volgnummer van
voorraadcorrectiebestand

<VCK_VOORRAADMUTATIESOOR Mutatiesoort
T>

Mogelijke invoer
Volgnummer van de
voorraadmutatiesoort,
Moet voorkomen in King
Max. 10 cijfers

BEGINVOORRAAD,
INVENTARISATIE,
INTERNGEBRUIK,
UITVAL,
MAGVERPLAATSING,
OVERIG
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Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal
Verplicht
<VOORRAADCORRECTIE_KOP
>
Eenmaal
<VOORRAADCORRECTIE_REG
ELS>

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
Voorraadcorrectie-kop

Velden van de Voorraadcorrectie-kop
Veldnaam
Omschrijving
<VCK_CORRECTIESOORT>
Voorraadmutatiesoort

<VCK_NUMMER>

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<VOORRAADCORRECTIE >

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Als het veld leeg is, wordt
het gevuld volgens de
instelling van de
voorraadmutatiesoort. Komt
het nummer al voor, dan
kan het bestand niet
worden ingelezen
Als het veld leeg is, wordt
het gevuld volgens de
instelling van de
voorraadmutatiesoort

Veldnaam
<VCK_DIRECTVERWERKEN>

Omschrijving
Voorraadcorrectiebestand
direct verwerken

<VCK_DAGBOEK>

Dagboek

<VCK_OMSCHRIJVING>
<VCK_TEGENBOEKEN_OP>

Omschrijving
Tegenboeken op

<VCK_REKENINGNUMMER>

Rekeningnummer

<VCK_AANMAAKDATUM>

Aanmaakdatum en –tijd

VOORRAADCORRECTIE_REGELS
Veldnaam
Omschrijving
<VOORRAADCORRECTIE_REGE De regels van deze
LS>
voorraadcorrectie
VOORRAADCORRECTIEREGEL
Veldnaam
<VOORRAADCORRECTIEREGEL>

<VCR_MAGAZIJN>

<VCR_LOCATIE>

<VCR_SOORTAANTAL>

<VCR_AANTAL>

Partij

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<VOORRAADCORRECTIEREGEL>

Omschrijving
Voorraadcorrectieregel

Velden van de Voorraadcorrectie-regel
Veldnaam
Omschrijving
<VCR_ARTIKEL>
Artikel
<VCR_PARTIJ>

Mogelijke invoer
Belangrijk
true of false (hoofd- en/of Als het veld leeg is, wordt
kleine letters); 1 of 0
false gekozen. Is het veld
gevuld met 1 of true, dan
wordt het
voorraadcorrectiebestand
na het inlezen automatisch
verwerkt
Dagboekcode, moet
Als het veld leeg is, wordt
voorkomen in King
het gevuld volgens de
instelling van de
voorraadmutatiesoort
Max. 40 posities
PARAGRAAF,
Als het veld leeg is, wordt
DAGBOEK,
het gevuld volgens de
ZELFOPGEVEN
instelling van de
voorraadmutatiesoort
Nummer
Als het veld leeg is, wordt
grootboekrekening, moet het gevuld volgens de
voorkomen in King
instelling van de
voorraadmutatiesoort
JJJJ-MM-DDTHH:MM:SS Als het veld leeg is, wordt
(T is het scheidingsteken het gevuld met de
tussen datum en tijd)
verwerkingsdatum en –tijd

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
voorraadcorrectie-regel

Mogelijke invoer
Artikelnummer, moet voorkomen in
King
Max. 20 posities, moet voorkomen in
King bij het betreffende artikel
Volgnummer magazijn, moet
voorkomen in King

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Verplicht als het artikel
partijen registreert
Magazijn
Als het veld leeg is, wordt het
standaardmagazijn van het
artikel gebruikt, en als dat
niet bekend is, magazijn 001
Magazijnlocatie
Locatiecode, moet voorkomen in King Als het veld leeg is, wordt de
standaardlocatie binnen het
magazijn gebruikt; als die niet
bekend is, wordt het
importeren afgebroken!
In te voeren aantal MUTATIE, VOORRAAD
Als het veld leeg is, wordt de
is Mutatie-aantal
instelling aangehouden van
of Nieuwe
de voorraadmutatiesoort,
voorraad-aantal
rubriek ‘In te voeren aantal’
Mutatie-aantal
Max. 10 cijfers voor het
Verplicht. Een negatief aantal
decimaalteken, 3 decimalen; mag niet wordt verwerkt als Aantal AF.
0 zijn
Een aantal van drie
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Veldnaam

Omschrijving

<VOORRAADCORRECTIESERI Serienummers
ENUMMERS>

VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER
Veldnaam
<VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>

Mogelijke invoer

Belangrijk
decimalen wordt afgerond op
twee.

Een of meer keren
<VOORRAADCORRECTIESERIENU
MMER>

Omschrijving
Serienummer

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van het
voorraadcorrectie-serienummer

Velden van het Voorraadcorrectie-serienummer
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<VCS_SERIENUMME Serienummer
Max. 20 posities, moet voorkomen in King bij
R>
het betreffende artikel / partij

Belangrijk
Verplicht als het artikel
serienummers registreert

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_VOORRAADCORRECTIES>
<VOORRAADCORRECTIES>
<VOORRAADCORRECTIE>
<VOORRAADCORRECTIE_KOP>
<VCK_CORRECTIESOORT>001</VCK_CORRECTIESOORT>
<VCK_NUMMER>2005000001</VCK_NUMMER>
<VCK_VOORRAADMUTATIESOORT>MAGVERPLAATSING</VCK_VOORRAADMUTATIESOO
RT>
<VCK_DAGBOEK>Inkoop</VCK_DAGBOEK>
<VCK_OMSCHRIJVING>Magazijnverplaatsing</VCK_OMSCHRIJVING>
<VCK_TEGENBOEKEN_OP>DAGBOEK</VCK_TEGENBOEKEN_OP>
<VCK_AANMAAKDATUM>2012-12-17T09:30:47</VCK_AANMAAKDATUM>
</VOORRAADCORRECTIE_KOP>
<VOORRAADCORRECTIE_REGELS>
<VOORRAADCORRECTIEREGEL>
<VCR_ARTIKEL>CDROM70080</VCR_ARTIKEL>
<VCR_PARTIJ>Part-001</VCR_PARTIJ>
<VCR_MAGAZIJN>1</VCR_MAGAZIJN>
<VCR_LOCATIE>Loc-02-East</VCR_LOCATIE>
<VCR_SOORTAANTAL>MUTATIE</VCR_SOORTAANTAL>
<VCR_AANTAL>3</VCR_AANTAL>
<VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS>
<VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
<VCS_SERIENUMMER>SR-0000123</VCS_SERIENUMMER>
</VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
<VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
<VCS_SERIENUMMER>SR-0000124</VCS_SERIENUMMER>
</VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
<VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
<VCS_SERIENUMMER>SR-0000125</VCS_SERIENUMMER>
</VOORRAADCORRECTIESERIENUMMER>
</VOORRAADCORRECTIESERIENUMMERS>
</VOORRAADCORRECTIEREGEL>
</VOORRAADCORRECTIE_REGELS>
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Belangrijk
Verplicht

</VOORRAADCORRECTIE>
</VOORRAADCORRECTIES>
</KING_VOORRAADCORRECTIES>
Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <VCR_ARTIKEL>Mon003</VCR_Artikel>
wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Partijenregistratie én als het
betreffende artikel een partijen-artikel is;
• Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Serienummerregistratie én als
het betreffende artikel een serienummer-artikel is;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met magazijnontvangsten
Met deze optie kan een XML-bestand met magazijnontvangsten in King worden ingelezen.
Het is alleen mogelijk om nieuwe magazijnontvangsten toe te voegen. Bestaande ontvangsten kunnen met deze
inleesmodule dus niet worden gewijzigd.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden dat elke magazijnontvangst uit drie onderdelen
bestaat: de kopgegevens, één of meer ontvangstregels en per ontvangstregel eventueel één of meer specificatieregels.
Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_MAGAZIJNONTVANGST Geeft begin en eind aan van het
EN>
King-inleesbestand met
magazijnontvangsten
MAGAZIJNONTVANGSTEN
Veldnaam
<MAGAZIJNONTVANGSTEN>

MAGAZIJNONTVANGST
Veldnaam
<MAGAZIJNONTVANGST>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de
magazijnontvangsten in het Kinginleesbestand

Omschrijving
Geeft per magazijnontvangst het
begin en het eind aan van de in
te lezen gegevens

MAGAZIJNONTVANGSTKOP
Veldnaam
<MAGAZIJNONTVANGSTKOP>

Omschrijving
Kopgegevens van de
magazijnontvangst

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<MAGAZIJNONTVANGSTEN >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<MAGAZIJNONTVANGST >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
Eenmaal
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>

Mogelijke inhoud
zie hierna, bij Velden van de
Magazijnontvangstkop

Velden van de Magazijnontvangstkop
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<MOK_ONTVANGSTNUMMER>
Volgnummer
Maximaal 10 cijfers,
magazijnontvangst mag nog niet
voorkomen in King
<MOK_LEVERANCIERNUMMER>

Nummer
leverancier
(crediteur)

<MOK_LEVERANCIEREANCODE>

EAN-code
leverancier

<MOK_ONTVANGSTDATUM>

Ontvangstdatum

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Als het veld leeg is, dan wordt het
volgnummer gegenereerd
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijnontvangsten
Maximaal 10 cijfers, Verplicht als de EAN-code van de
moet voorkomen als leverancier niet in het bestand voorkomt
crediteurnummer in
King
Moet voorkomen als Verplicht als het leveranciernummer niet
EAN-code bij een
in het bestand voorkomt
crediteuradres
JJJJ-MM-DD
Als het veld leeg is, dan wordt de datum
ingevuld overeenkomstig de Vaste
gegevens magazijnontvangsten
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Veldnaam
<MOK_MAGAZIJNCODE>

Omschrijving
Magazijncode

<MOK_VALUTA>

Valutacode

Mogelijke invoer
Maximaal 3 cijfers,
moet voorkomen als
magazijn in King
Maximaal 3 posities,
moet voorkomen als
valutacode in King

Belangrijk
Verplicht

Als het veld leeg is en in de Vaste
gegevens magazijnontvangsten is
gekozen voor Ontvangst invoeren tegen
vaste verrekenprijs, dan wordt de
basisvaluta gekozen en anders de valuta
van de leverancier
<MOK_BEDRAG>
Totaalbedrag van Maximaal 10 cijfers Niet verplicht
de
voor het
magazijnontvangst decimaalteken,
exclusief BTW
maximaal 2
decimalen
<MOK_BETALINGSCONDITIE>
Betalingsconditie Maximaal 3 cijfers,
moet voorkomen als
betalingsconditie in
King
<MOK_AANGEMAAKTDOOR>
Code van de
Maximaal 40
Als het veld niet is ingevuld, dan wordt
gebruiker die de posities
de code ingevuld van de gebruiker die
ontvangst heeft
het bestand inleest
aangemaakt
<MOK_AANGEMAAKTOP>
Datum waarop de JJJJ-MM-DD
Als het veld leeg is, dan wordt de datum
ontvangst is
ingevuld overeenkomstig de Vaste
aangemaakt
gegevens magazijnontvangsten
<MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP> Tijdstip waarop de 00:00:00
ontvangst is
aangemaakt
<MOK_OMSCHRIJVING>
Omschrijving
Maximaal 40
Als het veld leeg is, dan wordt de
posities
omschrijving ingevuld overeenkomstig
de Vaste gegevens
magazijnontvangsten
<MOK_PAKBONNUMMERLEVERAN Pakbonnummer
Maximaal 20
CIER>
leverancier
posities
<MOK_OPMERKING>
Opmerking
Onbeperkt
<MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN> Factuurboeking
true of false, 1 of 0 Als het veld leeg is, dan wordt het
maken ja/nee
gevuld overeenkomstig de Vaste
gegevens magazijnontvangsten
<MOK_FACTUURNUMMER>
Factuurnummer
Maximaal 40
Komt bij deze leverancier al een
posities
openstaande post voor met dit
factuurnummer, dan moet de valuta van
de magazijnontvangst dezelfde zijn als
de valuta van de openstaande post. Als
het veld leeg is, dan wordt het
factuurnummer ingevuld overeenkomstig
de Vaste gegevens
magazijnontvangsten. Is dat niet
mogelijk, dan moet het factuurnummer in
het bestand staan
<MOK_FACTUURDATUM>
Factuurdatum
JJJJ-MM-DD
Als het veld leeg is, dan wordt de
factuurdatum ingevuld overeenkomstig
de Vaste gegevens
magazijnontvangsten
<MOK_VERVALDATUM>
Vervaldatum
JJJJ-MM-DD
Als het veld leeg is, dan wordt de
factuur
vervaldatum ingevuld overeenkomstig
de Vaste gegevens
magazijnontvangsten
<MOK_BETALINGSKENMERK>
Betalingskenmerk Maximaal 24
Als het veld leeg is, dan wordt de
posities
vervaldatum ingevuld overeenkomstig
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Veldnaam

MAGAZIJNONTVANGSTREGELS
Veldnaam
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>

Omschrijving

Mogelijke invoer

Omschrijving
Ontvangstregel

Belangrijk
de Vaste gegevens
magazijnontvangsten

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>

Belangrijk
Verplicht

MAGAZIJNONTVANGSTREGEL
Veldnaam
Omschrijving Mogelijke inhoud
Belangrijk
<MAGAZIJNONTVANGSTREGEL> Ontvangstregel zie hierna bij Velden van de Magazijnontvangstregel Verplicht
Velden van de Magazijnontvangstregel
Veldnaam
Omschrijvin Mogelijke invoer
Belangrijk
g
<MOR_SOORT>
Regelsoort
ART of TAR (hoofdletters!) Als het veld leeg is, wordt gekozen voor
ART
<MOR_ARTIKELNUMMER>
Artikelnumme Maximaal 20 cijfers, moet Verplicht, behalve als de EAN-code in
r of
voorkomen als artikel of
het bestand voorkomt of het
Tariefcode
tarief in King
Artikelnummer leverancier. Als het veld
leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld
op basis van de EAN-code of het
Artikelnummer leverancier.
<MOR_ARTIKELEANCODE>
EAN-code
Maximaal 14 posities
Verplicht, behalve als het artikelnummer
artikel
in het bestand voorkomt of het
Artikelnummer leverancier. Als het veld
leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld
op basis van het Artikelnummer of het
Artikelnummer leverancier.
<MOR_ARTIKELNUMMERLEVERA Artikelnumme Maximaal 20 cijfers, moet Verplicht, behalve als het artikelnummer
NCIER>
r leverancier voorkomen in King
of de EAN-code in het bestand
voorkomen. Als het veld leeg is, wordt
het bij het inlezen ingevuld op basis van
het Artikelnummer of de EAN-code.
<MOR_BESTELNUMMER>
Volgnummer Maximaal 10 cijfers, moet Verplicht als het bestelregelnummer in
bestelling
voorkomen in King
het bestand voorkomt. Als het
bestelnummer in het bestand staat maar
het magazijn afwijkt, kan de bestelling
toch gekoppeld worden aan de
magazijnontvangst
<MOR_BESTELREGELNUMMER> Volgnummer Moet voorkomen in King
Als het veld is ingevuld, wordt
bestelregel
geprobeerd om de bestellingregel erbij
te zoeken. Lukt dat niet, dan kan de
magazijnontvangst niet worden
ingelezen. Is het veld niet ingevuld maar
is in de Vaste gegevens
magazijnontvangsten bij Koppelen
bestelling gekozen voor Automatisch,
dan wordt ook geprobeerd om de
bestellingregel erbij te zoeken op basis
van de overige gegevens in de
magazijnontvangstregel.
<MOR_PARTIJNUMMER>
Partijnummer Maximaal 20 cijfers, moet Alleen ingelezen met de optie
voorkomen in King
Partijenregistratie. Verplicht als het
artikel een partijartikel is
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Veldnaam
<MOR_INKOOPEENHEID>

Omschrijvin Mogelijke invoer
g
Inkoopeenhei Moet voorkomen in King bij
d
dit artikel en bij deze
leverancier

Belangrijk

Alleen ingelezen bij een artikelregel.
Als het veld leeg is en er geen
bestelregelnummer is ingevuld, dan
wordt de voorraadeenheid van het
artikel gebruikt. Is het veld leeg maar is
het bestelregelnummer ingevuld, dan
wordt de voorraadeenheid van de
betreffende bestelregel gebruikt.
Als de inkoopeenheid onbekend is bij
het artikel/leverancier, kan de regel
alleen worden ingelezen als het veld
MOR_VOORRAADEENHEDENINKOO
PEENHEID is ingevuld (de
inkoopeenheid wordt dan alleen
opgeslagen in de ontvangstregel maar
niet bij het artikel)
<MOR_VOORRAADEENHEDENINI Aantal
Maximaal 10 cijfers voor het Alleen ingelezen bij een artikelregel.
NKOOPEENHEID>
voorraadeenh decimaalteken. Aantal
Verplicht als de Inkoopeenheid niet
eden per
decimalen mag niet hoger voorkomt in King bij het
inkoopeenhei zijn dan het Aantal
artikel/leverancier.
d
decimalen aantallen van het
artikel
<MOR_AANTALONTVANGEN>
Aantal
Maximaal 10 cijfers voor het
ontvangen
decimaalteken en maximaal
3 decimalen
<MOR_INKOOPPRIJSPER>
Inkoopprijs
INKOOPEENHEID of
Genegeerd als een koppeling met een
per
AANTALVOORRAADEENH bestelling gemaakt kan worden; in dat
EDEN (hoofdletters!)
geval wordt de 'Inkoopprijs per'
overgenomen van de bestelregel.
Genegeerd als de combinatie van
artikel, leverancier en inkoopeenheid in
King voorkomt; in dat geval wordt de
'Inkoopprijs per' overgenomen van de
inkoopeenheid.
Als het veld leeg is en de waarde kan
niet aan de bestelling of inkoopeenheid
worden ontleend, dan wordt gekozen
voor AANTALVOORRAADEENHEDEN.
<MOR_PRIJS>
Prijs
Maximaal 10 cijfers voor het Is in de Vaste gegevens gekozen voor
decimaalteken en maximaal het invoeren van de ontvangsten tegen
3 decimalen
de werkelijke inkoopprijs en is het veld
leeg, dan wordt de prijsinformatie
ontleend aan de bijbehorende
bestelregel (eventueel omgerekend naar
een andere inkoopeenheid) en als er
geen koppeling met een bestelregel is,
dan wordt de inkoopprijs van de
partij/artikel gebruikt.
Is in de Vaste gegevens gekozen voor
het invoeren van de ontvangsten tegen
de VVP, dan wordt de prijs niet
ingelezen en wordt altijd de kostprijs van
het artikel overgenomen.
<MOR_KORTINGSBEDRAG> of
Korting
Percentage van –100 t/m Als het veld leeg is, wordt de korting
<MOR_KORTINGSPERCENTAGE>
100 of Bedrag (max. 10
ontleend aan de bijbehorende
cijfers voor de punt en 3
bestelregel, als die er niet is dan aan de
decimalen)
partij, als die er ook niet is dan aan de
inkoopeenheid, en anders is de korting
0.
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Veldnaam
<MOR_BTWCODE>

Omschrijvin Mogelijke invoer
g
BTW-code
Maximaal 3 cijfers, moet
voorkomen in King

<MOR_AANTALCORRECTIE>

Aantal
correctie

<MOR_OPMERKING>

Opmerking

Als het veld leeg is, wordt de BTW-code
overgenomen van het artikel of tarief
(behalve als het tarief een BTW-code
voor Af te dragen BTW heeft)

Maximaal 10 cijfers voor het
decimaalteken en maximaal
3 decimalen

<MAGAZIJNONTVANGSTREGELD Specificatiere Een of meer keren
ETAILS>
gels
<MAGAZIJNONTVANGST
magazijnontv REGELDETAIL>
angst
MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL
Veldnaam
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>

Belangrijk

Omschrijving
Ontvangstregel

Velden van de Specificatieregel Magazijnontvangst
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<MORD_SERIENUMMER> Serienummer
Maximaal 20 posities

Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
Niet verplicht

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Zie hierna bij Velden van de
Specificatieregel Magazijnontvangst.

Belangrijk
Alleen ingelezen als de optie
Serienummerregistratie actief is en als het
artikel een serienummerartikel is
<MORD_LOCATIECODE> Locatiecode
Maximaal 20 posities, Als het veld leeg is, wordt het gevuld
moet voorkomen in
overeenkomstig de Vaste gegevens
King
magazijnontvangsten
<MORD_AANTALONTVANG Aantal ontvangen Maximaal 10 cijfers
Bij een serienummer moet het aantal 1 of -1 zijn.
EN>
voor het decimaalteken Als het veld leeg is, wordt het aantal ingevuld op
en maximaal 3
basis van het aantal ontvangen van de
decimalen, mag
ontvangstregel (omgerekend naar de
negatief zijn
voorraadeenheid, exclusief het correctie-aantal)
<MORD_AANTALCORRECT Aantal correctie Maximaal 10 cijfers
Komt er definitief minder of meer binnen dan er
IE>
voor het decimaalteken is besteld, dan kun je de bestelregel toch op
en maximaal 3
'volledig ontvangen' zetten door het verschil vast
decimalen, mag
te leggen als Aantal correctie
negatief zijn
<MORD_ORDERNUMMER> Ordernummer
Maximaal 10 cijfers,
Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en
moet voorkomen in
als de ontvangstregel gekoppeld is aan een
King
bestelling. Via het ordernummer kan dan een
koppeling worden gemaakt naar een
verkooporder.
<MORD_ORDERREGELNU Orderregel
Maximaal 3 cijfers,
Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop en
MMER>
moet voorkomen in de als de ontvangstregel gekoppeld is aan een
betreffende
bestelling.
verkooporder
<MORD_BESTELREGELSO Soort bestelregel MAGAZIJN of
Alleen ingelezen met de optie Directe inkoop.
ORT>
VERKOOPORDER
Als het veld leeg is, of als
MORD_ORDERNUMMER en
MORD_ORDERREGELNUMMER niet zijn
ingevuld, en/of als deze ontvangstregel niet is
gekoppeld aan een bestelling, dan wordt
gekozen voor MAGAZIJN

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
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<KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>
<MAGAZIJNONTVANGSTEN>
<MAGAZIJNONTVANGST>
<MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
<MOK_ONTVANGSTNUMMER>33</MOK_ONTVANGSTNUMMER>
<MOK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</MOK_LEVERANCIERNUMMER>
<MOK_ONTVANGSTDATUM>2009-09-24</MOK_ONTVANGSTDATUM>
<MOK_MAGAZIJNCODE>1</MOK_MAGAZIJNCODE>
<MOK_VALUTA>Eur</MOK_VALUTA>
<MOK_BEDRAG>0</MOK_BEDRAG>
<MOK_AANGEMAAKTOP>2009-09-24</MOK_AANGEMAAKTOP>
<MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>13:05</MOK_AANGEMAAKTOP_TIJDSTIP>
<MOK_AANGEMAAKTDOOR>Gebruik</MOK_AANGEMAAKTDOOR>
<MOK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</MOK_OMSCHRIJVING>
<MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</MOK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
<MOK_FACTUURNUMMER>32</MOK_FACTUURNUMMER>
<MOK_FACTUURDATUM>2009-09-24</MOK_FACTUURDATUM>
<MOK_VERVALDATUM>2009-10-24</MOK_VERVALDATUM>
<MOK_BETALINGSKENMERK>135/32</MOK_BETALINGSKENMERK>
</MAGAZIJNONTVANGSTKOP>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>
<MOR_SOORT>ART</MOR_SOORT>
<MOR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</MOR_ARTIKELNUMMER>
<MOR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</MOR_ARTIKELEANCODE>
<MOR_BESTELNUMMER>30</MOR_BESTELNUMMER>
<MOR_BESTELREGELNUMMER>1</MOR_BESTELREGELNUMMER>
<MOR_INKOOPEENHEID>Stuk</MOR_INKOOPEENHEID>
<MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</MOR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>
<MOR_AANTALONTVANGEN>10</MOR_AANTALONTVANGEN>
<MOR_PRIJS>12.77</MOR_PRIJS>
<MOR_KORTINGSPERCENTAGE>0</MOR_KORTINGSPERCENTAGE>
<MOR_BTWCODE>11</MOR_BTWCODE>
<MOR_AANTALCORRECTIE>0</MOR_AANTALCORRECTIE>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MORD_LOCATIECODE>P002S002</MORD_LOCATIECODE>
<MORD_AANTALONTVANGEN>0</MORD_AANTALONTVANGEN>
<MORD_AANTALCORRECTIE>0</MORD_AANTALCORRECTIE>
<MORD_BESTELREGELSOORT>MAGAZIJN</MORD_BESTELREGELSOORT>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
<MORD_LOCATIECODE>P002S002</MORD_LOCATIECODE>
<MORD_AANTALONTVANGEN>10</MORD_AANTALONTVANGEN>
<MORD_AANTALCORRECTIE>0</MORD_AANTALCORRECTIE>
<MORD_ORDERNUMMER>20090022</MORD_ORDERNUMMER>
<MORD_ORDERREGELNUMMER>1</MORD_ORDERREGELNUMMER>
<MORD_BESTELREGELSOORT>VERKOOPORDER</MORD_BESTELREGELSOORT>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAIL>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELDETAILS>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGEL>
</MAGAZIJNONTVANGSTREGELS>
</MAGAZIJNONTVANGST>
</MAGAZIJNONTVANGSTEN>
</KING_MAGAZIJNONTVANGSTEN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.
Ook in de 'openen' en 'sluiten'-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<MOR_BTWCODE>012</MOR_Btwcode> wordt niet geaccepteerd.
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt.
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken.
Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen
dien je in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1". Dus bijv.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>.
Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen.
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
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‘
"

&apos;
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met directe leveringen
Met deze optie kan een XML-bestand met directe leveringen in King worden ingelezen. Het is alleen mogelijk om nieuwe
leveringen toe te voegen. Bestaande directe leveringen kunnen met deze inleesmodule dus niet worden gewijzigd.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Elke directe levering bestaat uit drie onderdelen: de kopgegevens, één of meer leveringsregels en per leveringsregel
eventueel één of meer specificatieregels.
Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_DIRECTELEVERINGEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_DIRECTELEVERINGE Geeft begin en eind aan van het KingN>
inleesbestand met directe leveringen
DIRECTELEVERINGEN
Veldnaam
<DIRECTELEVERINGEN>

DIRECTELEVERING
Veldnaam
<DIRECTELEVERING>

DIRECTELEVERINGKOP
Veldnaam
<DIRECTELEVERINGKOP>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de directe
leveringen in het King-inleesbestand

Omschrijving
Geeft per directe levering het begin en
het eind aan van de in te lezen
gegevens

Omschrijving
Kopgegevens van de directe
levering

Velden van de Directe-leveringkop
Veldnaam
Omschrijving
<DLK_ONTVANGSTNUMMER> Volgnummer directe
levering

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<DIRECTELEVERINGEN >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<DIRECTELEVERING >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Eenmaal <DIRECTELEVERINGKOP> Verplicht
Eenmaal
<DIRECTELEVERINGREGELS>

Mogelijke inhoud
zie hierna, bij Velden van de Directeleveringkop

Mogelijke invoer
Maximaal 10 cijfers, mag
nog niet voorkomen in
King

<DLK_LEVERANCIERNUMMER Nummer leverancier
>
(crediteur)

Maximaal 10 cijfers, moet
voorkomen als
crediteurnummer in King
<DLK_LEVERANCIEREANCODE EAN-code leverancier Moet voorkomen als EAN>
code bij een
crediteuradres
<DLK_ONTVANGSTDATUM>
Ontvangstdatum
JJJJ-MM-DD

<DLK_VALUTA>

Valutacode

Maximaal 3 posities, moet
voorkomen als valutacode
in King
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Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Als het veld leeg is, dan wordt het
volgnummer gegenereerd
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijnontvangsten
Verplicht als de EAN-code van de
leverancier niet in het bestand
voorkomt
Verplicht als het
leveranciernummer niet in het
bestand voorkomt
Als het veld leeg is, dan wordt de
datum ingevuld overeenkomstig de
Vaste gegevens
magazijnontvangsten
Als het veld leeg is en in de Vaste
gegevens magazijnontvangsten is
gekozen voor Ontvangst invoeren
tegen vaste verrekenprijs, dan

Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke invoer

<DLK_BEDRAG>

Totaalbedrag van de
directe levering
exclusief BTW
Betalingsconditie

Maximaal 10 cijfers voor
het decimaalteken,
maximaal 2 decimalen
Maximaal 3 cijfers, moet
voorkomen als
betalingsconditie in King
Maximaal 40 posities

<DLK_BETALINGSCONDITIE>

<DLK_AANGEMAAKTDOOR>

<DLK_AANGEMAAKTOP>

Code van de
gebruiker die de
directe levering heeft
aangemaakt
Datum waarop de
JJJJ-MM-DD
directe levering is
aangemaakt

<DLK_OMSCHRIJVING>

Omschrijving

Maximaal 40 posities

<DLK_PAKBONNUMMERLEVER
ANCIER>
<DLK_OPMERKING>
<DLK_FACTUURBOEKINGMAK
EN>

Pakbonnummer
leverancier
Opmerking
Factuurboeking
maken ja/nee

Maximaal 20 posities

<DLK_FACTUURNUMMER>

Factuurnummer

Maximaal 40 posities

<DLK_FACTUURDATUM>

Factuurdatum

JJJJ-MM-DD

<DLK_VERVALDATUM>

Vervaldatum factuur

JJJJ-MM-DD

<DLK_BETALINGSKENMERK>

Betalingskenmerk

Maximaal 24 posities

DIRECTELEVERINGREGELS
Veldnaam
<DIRECTELEVERINGREGELS>

Omschrijving
Leveringsregel

Onbeperkt
true of false, 1 of 0

Belangrijk
wordt de basisvaluta gekozen en
anders de valuta van de leverancier
Niet verplicht

Als het veld niet is ingevuld, dan
wordt de code ingevuld van de
gebruiker die het bestand inleest
Als het veld leeg is, dan wordt de
datum ingevuld overeenkomstig de
Vaste gegevens
magazijnontvangsten
Als het veld leeg is, dan wordt de
omschrijving ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijnontvangsten

Als het veld leeg is, dan wordt het
gevuld overeenkomstig de Vaste
gegevens magazijnontvangsten
Komt bij deze leverancier al een
openstaande post voor met dit
factuurnummer, dan moet de valuta
van de directe levering dezelfde zijn
als de valuta van de openstaande
post. Als het veld leeg is, dan wordt
het factuurnummer ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijnontvangsten. Is dat niet
mogelijk, dan moet het
factuurnummer in het bestand
staan
Als het veld leeg is, dan wordt de
factuurdatum ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijnontvangsten
Als het veld leeg is, dan wordt de
vervaldatum ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijnontvangsten
Als het veld leeg is, dan wordt de
vervaldatum ingevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
magazijnontvangsten

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<DIRECTELEVERINGREGEL>

DIRECTELEVERINGREGEL
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Belangrijk
Verplicht

Veldnaam
<DIRECTELEVERINGREGEL>

Omschrijving
Leveringsregel

Velden van de Leveringsregel
Veldnaam
Omschrijving
<DLR_SOORT>
Regelsoort

Mogelijke inhoud
zie hierna bij Velden van de Leveringsregel

Mogelijke invoer
ART of TAR (hoofdletters!)

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt gekozen voor
ART
<DLR_ARTIKELNUMMER>
Artikelnummer Maximaal 20 cijfers, moet
Verplicht, behalve als de EAN-code in
of Tariefcode
voorkomen als artikel of tarief het bestand voorkomt of het
in King
Artikelnummer leverancier. Als het veld
leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld
op basis van de EAN-code of het
Artikelnummer leverancier.
<DLR_ARTIKELEANCODE> EAN-code artikel Maximaal 14 posities
Verplicht, behalve als het artikelnummer
in het bestand voorkomt of het
Artikelnummer leverancier. Als het veld
leeg is, wordt het bij het inlezen ingevuld
op basis van het Artikelnummer of het
Artikelnummer leverancier.
<DLR_ARTIKELNUMMERLEV Artikelnummer Maximaal 20 cijfers, moet
Verplicht, behalve als het artikelnummer
ERANCIER>
leverancier
voorkomen in King
of de EAN-code in het bestand
voorkomen. Als het veld leeg is, wordt
het bij het inlezen ingevuld op basis van
het Artikelnummer of de EAN-code.
<DLR_BESTELNUMMER>
Volgnummer
Maximaal 10 cijfers, moet
Verplicht als het bestelregelnummer in
bestelling
voorkomen in King
het bestand voorkomt
<DLR_BESTELREGELNUMM Volgnummer
Moet voorkomen in King
Als het veld is ingevuld, wordt
ER>
bestelregel
geprobeerd om de bestellingregel erbij
te zoeken. Lukt dat niet, dan kan de
directe levering niet worden ingelezen.
Is het veld niet ingevuld maar is in de
Vaste gegevens magazijnontvangsten
bij Koppelen bestelling gekozen voor
Automatisch, dan wordt ook geprobeerd
om de bestellingregel erbij te zoeken op
basis van de overige gegevens in de
leveringsregel.
<DLR_PARTIJNUMMER>
Partijnummer
Maximaal 20 cijfers, moet
Alleen ingelezen met de optie
voorkomen in King
Partijenregistratie. Verplicht als het
artikel een partijartikel is
<DLR_INKOOPEENHEID>
Inkoopeenheid Moet voorkomen in King bij dit Alleen ingelezen bij een artikelregel.
artikel en bij deze leverancier Als het veld leeg is en er geen
bestelregelnummer is ingevuld, dan
wordt de voorraadeenheid van het
artikel gebruikt. Is het veld leeg maar is
het bestelregelnummer ingevuld, dan
wordt de voorraadeenheid van de
betreffende bestelregel gebruikt.
Als de inkoopeenheid onbekend is bij
het artikel/leverancier, kan de regel
alleen worden ingelezen als het veld
DLR_VOORRAADEENHEDENINKOOP
EENHEID is ingevuld (de inkoopeenheid
wordt dan alleen opgeslagen in de
leveringsregel maar niet bij het artikel)
<DLR_VOORRAADEENHEDE Aantal
Maximaal 10 cijfers voor het Alleen ingelezen bij een artikelregel.
NININKOOPEENHEID>
voorraadeenhed decimaalteken. Aantal
Verplicht als de Inkoopeenheid niet
en per
decimalen mag niet hoger zijn voorkomt in King bij het
inkoopeenheid dan het Aantal decimalen
artikel/leverancier.
aantallen van het artikel
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Veldnaam
Omschrijving
<DLR_AANTALONTVANGEN Aantal
>
ontvangen
<DLR_INKOOPPRIJSPER>

<DLR_PRIJS>

<DLR_KORTINGSBEDRAG>
of
<DLR_KORTINGSPERCENT
AGE>

<DLR_BTWCODE>

<DLR_AANTALCORRECTIE>

<DLR_OPMERKING>
<DIRECTELEVERINGREGEL
DETAILS>

Mogelijke invoer
Belangrijk
Maximaal 10 cijfers voor het
decimaalteken en maximaal 3
decimalen
Inkoopprijs per INKOOPEENHEID of
Genegeerd als een koppeling met een
AANTALVOORRAADEENHED bestelling gemaakt kan worden; in dat
EN (hoofdletters!)
geval wordt de 'Inkoopprijs per'
overgenomen van de bestelregel.
Genegeerd als de combinatie van
artikel, leverancier en inkoopeenheid in
King voorkomt; in dat geval wordt de
'Inkoopprijs per' overgenomen van de
inkoopeenheid.
Als het veld leeg is en de waarde kan
niet aan de bestelling of inkoopeenheid
worden ontleend, dan wordt gekozen
voor AANTALVOORRAADEENHEDEN.
Prijs
Maximaal 10 cijfers voor het Is in de Vaste gegevens gekozen voor
decimaalteken en maximaal 3 het invoeren van de ontvangsten tegen
decimalen
de werkelijke inkoopprijs en is het veld
leeg, dan wordt de prijsinformatie
ontleend aan de bijbehorende
bestelregel (eventueel omgerekend naar
een andere inkoopeenheid) en als er
geen koppeling met een bestelregel is,
dan wordt de inkoopprijs van de
partij/artikel gebruikt.
Is in de Vaste gegevens gekozen voor
het invoeren van de ontvangsten tegen
de VVP, dan wordt de prijs niet
ingelezen en wordt altijd de kostprijs van
het artikel overgenomen.
Korting
Percentage van –100 t/m 100 Als het veld leeg is, wordt de korting
of Bedrag (max. 10 cijfers voor ontleend aan de bijbehorende
de punt en 3 decimalen)
bestelregel, als die er niet is dan aan de
partij, als die er ook niet is dan aan de
inkoopeenheid, en anders is de korting
0.
BTW-code
Maximaal 3 cijfers, moet
Als het veld leeg is, wordt de BTW-code
voorkomen in King
overgenomen van het artikel of tarief
(behalve als het tarief een BTW-code
voor Af te dragen BTW heeft)
Aantal correctie Maximaal 10 cijfers voor het
decimaalteken en maximaal 3
decimalen
Opmerking
Als het veld leeg is, wordt het gevuld
overeenkomstig de Vaste gegevens
Specificatieregel Een of meer keren
Niet verplicht
s directe
<DIRECTELEVERINGREGEL
levering
DETAIL>

DIRECTELEVERINGREGELDETAIL
Veldnaam
<DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>

Omschrijving
Ontvangstregel

Velden van de Specificatieregel Directe levering
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Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de
Specificatieregel Directe levering

Belangrijk

Veldnaam
<DLRD_SERIENUMMER>

Omschrijving
Serienummer

Mogelijke invoer
Maximaal 20 posities

Belangrijk
Alleen ingelezen als de optie
Serienummerregistratie actief is en als het
artikel een serienummerartikel is
<DLRD_AANTALONTVANGEN> Aantal ontvangen Maximaal 10 cijfers voor Bij een serienummer moet het aantal 1 of het decimaalteken en 1 zijn. Als het veld leeg is, wordt het aantal
maximaal 3 decimalen, ingevuld op basis van het aantal ontvangen
mag negatief zijn
van de leveringsregel (omgerekend naar
de voorraadeenheid, exclusief het
correctie-aantal)
<DLRD_AANTALCORRECTIE> Aantal correctie Maximaal 10 cijfers voor Wordt er definitief minder of meer geleverd
het decimaalteken en dan er is besteld, dan kunt u de bestelregel
maximaal 3 decimalen, toch op 'volledig ontvangen' zetten door het
mag negatief zijn
verschil vast te leggen als Aantal correctie
<DLRD_ORDERNUMMER>
Ordernummer
Maximaal 10 cijfers,
Indien de leveringsregel gekoppeld is aan
moet voorkomen in King een bestelling, dan kan via het
ordernummer een koppeling worden
gemaakt naar een verkooporder.
<DLRD_ORDERREGELNUMME Orderregel
Maximaal 3 cijfers, moet
R>
voorkomen in de
betreffende
verkooporder
<DLRD_BESTELREGELSOORT Soort bestelregel BESTELLING of
Als het veld leeg is, of als
>
VERKOOPORDER
DLRD_ORDERNUMMER en
DLRD_ORDERREGELNUMMER niet zijn
ingevuld, en/of als deze leveringsregel niet
is gekoppeld aan een bestelling, dan wordt
gekozen voor BESTELLING
Voorbeeldbestand
<KING_DIRECTELEVERINGEN>
<DIRECTELEVERINGEN>
<DIRECTELEVERING>
<DIRECTELEVERINGKOP>
<DLK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</DLK_LEVERANCIERNUMMER>
<DLK_ONTVANGSTDATUM>2014-09-24</DLK_ONTVANGSTDATUM>
<DLK_VALUTA>Eur</DLK_VALUTA>
<DLK_BEDRAG>0</DLK_BEDRAG>
<DLK_AANGEMAAKTOP>2014-09-24</DLK_AANGEMAAKTOP>
<DLK_AANGEMAAKTDOOR>Gebruik</DLK_AANGEMAAKTDOOR>
<DLK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</DLK_OMSCHRIJVING>
<DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
<DLK_FACTUURNUMMER>32</DLK_FACTUURNUMMER>
<DLK_FACTUURDATUM>2014-09-24</DLK_FACTUURDATUM>
<DLK_VERVALDATUM>2014-10-24</DLK_VERVALDATUM>
<DLK_BETALINGSKENMERK>135/32</DLK_BETALINGSKENMERK>
</DIRECTELEVERINGKOP>
<DIRECTELEVERINGREGELS>
<DIRECTELEVERINGREGEL>
<DLR_SOORT>ART</DLR_SOORT>
<DLR_ARTIKELNUMMER>HARDDISK001</DLR_ARTIKELNUMMER>
<DLR_ARTIKELEANCODE>4902520283085</DLR_ARTIKELEANCODE>
<DLR_BESTELNUMMER>15</DLR_BESTELNUMMER>
<DLR_BESTELREGELNUMMER>1</DLR_BESTELREGELNUMMER>
<DLR_INKOOPEENHEID>Stuk</DLR_INKOOPEENHEID>
<DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>
<DLR_AANTALONTVANGEN>1</DLR_AANTALONTVANGEN>
<DLR_PRIJS>11.77</DLR_PRIJS>
<DLR_KORTINGSPERCENTAGE>0</DLR_KORTINGSPERCENTAGE>
<DLR_BTWCODE>11</DLR_BTWCODE>
<DLR_AANTALCORRECTIE>0</DLR_AANTALCORRECTIE>
<DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
<DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
<DLRD_AANTALONTVANGEN>1</DLRD_AANTALONTVANGEN>
<DLRD_AANTALCORRECTIE>0</DLRD_AANTALCORRECTIE>
<DLRD_BESTELREGELSOORT>BESTELLING</DLRD_BESTELREGELSOORT>
</DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
</DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
</DIRECTELEVERINGREGEL>

- 109 -

</DIRECTELEVERINGREGELS>
</DIRECTELEVERING>
<DIRECTELEVERING>
<DIRECTELEVERINGKOP>
<DLK_LEVERANCIERNUMMER>17003230</DLK_LEVERANCIERNUMMER>
<DLK_ONTVANGSTDATUM>2014-09-24</DLK_ONTVANGSTDATUM>
<DLK_VALUTA>Eur</DLK_VALUTA>
<DLK_BEDRAG>0</DLK_BEDRAG>
<DLK_AANGEMAAKTOP>2014-09-24</DLK_AANGEMAAKTOP>
<DLK_AANGEMAAKTDOOR>Gebruik</DLK_AANGEMAAKTDOOR>
<DLK_OMSCHRIJVING>V.O.F. De Eendracht</DLK_OMSCHRIJVING>
<DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>1</DLK_FACTUURBOEKINGMAKEN>
<DLK_FACTUURNUMMER>32</DLK_FACTUURNUMMER>
<DLK_FACTUURDATUM>2014-09-24</DLK_FACTUURDATUM>
<DLK_VERVALDATUM>2014-10-24</DLK_VERVALDATUM>
<DLK_BETALINGSKENMERK>135/32</DLK_BETALINGSKENMERK>
</DIRECTELEVERINGKOP>
<DIRECTELEVERINGREGELS>
<DIRECTELEVERINGREGEL>
<DLR_SOORT>ART</DLR_SOORT>
<DLR_ARTIKELNUMMER>HARDDISK002</DLR_ARTIKELNUMMER>
<DLR_ARTIKELEANCODE>4902520283086</DLR_ARTIKELEANCODE>
<DLR_INKOOPEENHEID>Stuk</DLR_INKOOPEENHEID>
<DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>1</DLR_VOORRAADEENHEDENININKOOPEENHEID>
<DLR_AANTALONTVANGEN>1</DLR_AANTALONTVANGEN>
<DLR_PRIJS>18.77</DLR_PRIJS>
<DLR_KORTINGSPERCENTAGE>0</DLR_KORTINGSPERCENTAGE>
<DLR_BTWCODE>11</DLR_BTWCODE>
<DLR_AANTALCORRECTIE>0</DLR_AANTALCORRECTIE>
<DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
<DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
<DLRD_AANTALONTVANGEN>1</DLRD_AANTALONTVANGEN>
<DLRD_AANTALCORRECTIE>0</DLRD_AANTALCORRECTIE>
<DLRD_ORDERNUMMER>20130073</DLRD_ORDERNUMMER>
<DLRD_ORDERREGELNUMMER>1</DLRD_ORDERREGELNUMMER>
<DLRD_BESTELREGELSOORT>VERKOOPORDER</DLRD_BESTELREGELSOORT>
</DIRECTELEVERINGREGELDETAIL>
</DIRECTELEVERINGREGELDETAILS>
</DIRECTELEVERINGREGEL>
</DIRECTELEVERINGREGELS>
</DIRECTELEVERING>
</DIRECTELEVERINGEN>
</KING_DIRECTELEVERINGEN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <DLR_BTWCODE>012</DLR_Btwcode>
wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met besteladviezen
Met deze optie kan een XML-bestand met besteladviezen in King worden ingelezen. Het XML-inleesbestand moet wel
aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen!
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
Bij het maken van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Het bestand bestaat uit één of meer besteladviezen met elk één of meer regels.
Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,
KING_BESTELADVIEZEN
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<KING_BESTELADVIEZE Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand Eénmaal
N>
met besteladviezen
<BESTELADVIEZEN >
BESTELADVIEZEN
Veldnaam
<BESTELADVIEZEN>

BESTELADVIES
Veldnaam
<BESTELADVIES>

Belangrijk
Verplicht

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft begin en eind aan van de besteladviezen in Eén of meer keren
het King-inleesbestand
<BESTELADVIES >

Belangrijk
Verplicht

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft begin en eind aan van een
Eénmaal <BESTELADVIESKOP> en
besteladvies in het King-inleesbestand éénmaal <BESTELADVIESREGELS >

Belangrijk
Verplicht

BESTELADVIESKOP
Veldnaam
<BESTELADVIESKOP>

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de kop van een
besteladvies in het King-inleesbestand

Velden van de besteladvieskop
Veldnaam
Omschrijving
<BAK_OMSCHRIJVIN Omschrijving
G>
besteladvies
BESTELADVIESREGELS
Veldnaam
<BESTELADVIESREGELS>

BESTELADVIESREGEL
Veldnaam
<BESTELADVIESREGEL>

Mogelijke
invoer
40 posities

Belangrijk
Verplicht. Als dit veld leeg is, wordt als omschrijving "Import
XML" gekozen

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de regels
van een besteladvies in het Kinginleesbestand

Omschrijving
Besteladviesregel

Velden van de besteladviesregel
Veldnaam
Omschrijving
<BAR_ARTIKELNUMMER>
Artikelnummer

Mogelijke inhoud
Belangrijk
Zie hierna bij Velden van Verplicht
de besteladvieskop

Mogelijke inhoud
Eén of meer keren
<BESTELADVIESREGEL >

Mogelijke inhoud
Zie hierna bij Velden van de besteladviesregel

Mogelijke invoer Belangrijk
20 posities, moet Verplicht
voorkomen in King
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Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Veldnaam
<BAR_PARTIJNUMMER>

Omschrijving
Partijnummer

<BAR_LEVERANCIERNUMMER> Leveranciernummer

<BAR_MAGAZIJNCODE>

Magazijncode

<BAR_INKOOPEENHEID>

Inkoopeenheid

<BAR_AANTAL_IN_VOORRAADE Aantal in
ENHEDEN>
voorraadeenheden

<BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING> Artikelomschrijving

Mogelijke invoer Belangrijk
20 posities
Het partijnummer wordt alleen ingelezen
als de administratie beschikt over de
optie Partijenregistratie én als het
betreffende artikel een partijen-artikel is;
10 cijfers, moet
Indien dit veld niet in het xml-bestand
voorkomen in King staat, wordt de default-leverancier van
het artikel overgenomen. Is er geen
default-leverancier, dan wordt de
besteladviesregel aangemaakt zonder
leverancier
3 cijfers, moet
Verplicht
voorkomen in King
20 posities, moet Indien dit veld niet in het xml-bestand
voorkomen in King staat, dan wordt er gecontroleerd of er
voor de gegeven leverancier en artikel
een default inkoopeenheid is. Is deze er,
dan wordt deze gebruikt. Is deze er niet,
dan wordt de voorraadeenheid van het
artikel gebruikt
10 cijfers voor het Inkoopeenheden worden als volgt
decimaalteken,
omgerekend naar voorraadeenheden. Is
drie decimalen
de eenheid niet bekend, dan is het
aantal voorraadeenheden in
inkoopeenheid 1. Ook als er geen
leverancier bekend is, is het aantal
voorraadeenheden in inkoopeenheid 1.
Is de leverancier wel bekend, maar komt
de eenheid niet voor bij die leverancier,
dan is het aantal voorraadeenheden in
inkoopeenheid 0. Is de leverancier
bekend en komt de eenheid voor bij die
leverancier, dan wordt het aantal
voorraadeenheden in inkoopeenheid
ontleend aan de gegevens van die
inkoopeenheid
Indien dit veld niet in het xml-bestand
staat, dan wordt de Artikelomschrijving
bij leverancier van de inkoopeenheid
gebruikt; is die niet bekend, dan wordt
de omschrijving gevuld op basis van de
Vaste gegevens bestellingen)

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_BESTELADVIEZEN>
<BESTELADVIEZEN>
<BESTELADVIES>
<BESTELADVIESKOP>
<BAK_OMSCHRIJVING>Via scanner</BAK_OMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESKOP>
<BESTELADVIESREGELS>
<BESTELADVIESREGEL>
<BAR_ARTIKELNUMMER>BD-R25GB</BAR_ARTIKELNUMMER>
<BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003230</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
<BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
<BAR_INKOOPEENHEID>stuks</BAR_INKOOPEENHEID>
<BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>5</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
</BESTELADVIESREGEL>
<BESTELADVIESREGEL>
<BAR_ARTIKELNUMMER>DRUKWERK001</BAR_ARTIKELNUMMER>
<BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003264</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
<BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
<BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>250</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
<BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>Bedrijfsbrochure</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
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<BESTELADVIESREGEL>
<BAR_ARTIKELNUMMER>MON001</BAR_ARTIKELNUMMER>
<BAR_LEVERANCIERNUMMER>17003716</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
<BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
<BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>20</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
<BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>"Monitor 17"Samsung SyncMaster 797MB</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
<BESTELADVIESREGEL>
<BAR_ARTIKELNUMMER>COMPUTERKAST001</BAR_ARTIKELNUMMER>
<BAR_PARTIJNUMMER>X23</BAR_PARTIJNUMMER>
<BAR_LEVERANCIERNUMMER>17001955</BAR_LEVERANCIERNUMMER>
<BAR_MAGAZIJNCODE>1</BAR_MAGAZIJNCODE>
<BAR_INKOOPEENHEID>stuk</BAR_INKOOPEENHEID>
<BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>2</BAR_AANTAL_IN_VOORRAADEENHEDEN>
<BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>Antec NSK2400</BAR_ARTIKELOMSCHRIJVING>
</BESTELADVIESREGEL>
</BESTELADVIESREGELS>
</BESTELADVIES>
</BESTELADVIEZEN>
</KING_BESTELADVIEZEN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<BAR_MAGAZIJNCODE>123</BAR_Magazijncode> wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als een besteladviesregel niet kan worden ingelezen, kan het hele bijbehorende besteladvies niet worden
ingelezen;
• Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Partijenregistratie én als het
betreffende artikel een partijen-artikel is;
• Inkoopeenheden worden als volgt omgerekend naar voorraadeenheden. Is de eenheid niet bekend, dan is het
aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid 1. Ook als er geen leverancier bekend is, is het aantal
voorraadeenheden in inkoopeenheid 1. Is de leverancier wel bekend, maar komt de eenheid niet voor bij die
leverancier, dan is het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid 0. Is de leverancier bekend en komt de eenheid
voor bij die leverancier, dan wordt het aantal voorraadeenheden in inkoopeenheid ontleend aan de gegevens van
die inkoopeenheid;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Importeren ASCII-bestand met artikelen
In King kunnen artikelen worden ingelezen, die door een ander programma in ASCII-formaat zijn aangemaakt.
Je kan nieuwe artikelen toevoegen en bestaande wijzigen.
NB. Wijzigingen van kostprijzen en verkoopprijzen worden niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd, maar worden
eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma Wijzigen prijzen; pas als die prijswijzigingen verwerkt worden, staan ze
in het artikelenbestand.
Het inleesbestand moet aan enkele eisen voldoen:
Layout instellen om een ASCII bestand met artikelen in te lezen:

Layout-nummer
Omschrijving
Het volgnummer en de omschrijving van de layout.
Bestandsnaam
De bestandsnaam incl. pad van het ASCII-bestand met artikelen.
Tab Algemeen:

Gegevens toevoegen
Selecteer dit vakje als u nieuwe artikelen wilt toevoegen aan het King-artikelenbestand. Laat u het vakje
leeg, dan worden er geen nieuwe artikelen aan het King-bestand toegevoegd.
Gegevens wijzigen
Selecteer dit vakje als u bestaande artikelen in het King-artikelenbestand wilt wijzigen. Laat u het vakje
leeg, dan blijven de artikelen die al in het King-bestand staan, ongewijzigd.
Inkoopprijs overnemen als kostprijs
Bij het inlezen van artikelen kunt u de kostprijs van het artikel laten vullen met de inkoopprijs uit het
inleesbestand. Dit gebeurt alleen als de kostprijs in het inleesbestand niet is ingevuld. Wijzigingen van
kostprijzen en verkoopprijzen worden overigens niet direct in het artikelenbestand doorgevoerd: ze
worden eerst opgenomen als Nieuwe prijs in programma Wijzigen prijzen; pas nadat u die
prijswijzigingen hebt verwerkt, staan ze in het artikelenbestand.
Velden tussen aanhalingstekens
Selecteer dit vakje als de velden in het bestand tussen aanhalingstekens staan.
Prijzen automatisch berekenen
Selecteer het vakje als de prijzen van nieuwe en bestaande artikelen moeten worden berekend
overeenkomstig de Artikelgegevens (rubriek Prijzen autom. berekenen).
Bestandsformaat
Bij Veldgescheiden bepaalt het veldscheidingsteken waar het ene veld ophoudt en het andere veld
begint, bij Vaste lengte worden de velden uitgevuld met spaties en begint een veld in elke regel dus op
dezelfde positie.
Voorlooprecords
Het aantal voorlooprecords in het ASCII-bestand. Deze worden bij het inlezen overgeslagen.
Veldscheidingsteken
Hebt u bij Bestandsformaat gekozen voor Veldgescheiden, dan dient u hier het veldscheidingsteken op
te geven.
Bestand verwijderen
Geef hier aan of het ASCII-bestand nadat het volledig is ingelezen moet worden verwijderd: Ja, Nee of
Vragen. Bij de laatste keuze krijgt u een melding en kunt u zelf beslissen of het bestand wel of niet moet
worden verwijderd. Is het ASCII-bestand niet volledig ingelezen, dan zal King het uiteraard niet
verwijderen.
Tab Bestandsindeling:

Veldnaam
Artikelnummer
Artikelzoekcode
Artikelomschrijving

Mogelijke invoer
Max. 20 tekens
Max. 20 tekens
Max. 40 tekens

Belangrijk
Verplicht
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Veldnaam
Opbrengstgroep

Mogelijke invoer
Max. 4 cijfers, moet bestaan in
King

Aantal decimalen
aantallen
Aantal decimalen
prijzen
Eenheid

0, 1, 2 of 3

Gewicht per

Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen,
moet groter dan 0 zijn
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen,
mag niet negatief zijn
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen,
moet groter dan 0 zijn
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen,
mag niet negatief zijn
8 cijfers, moet bestaan in King

Gewicht

Volume per

Volume

CBS-goederencode

0, 1, 2 of 3
Max. 20 tekens

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de
Vaste gegevens artikelen; is de groep daarin niet ingevuld,
dan kan het artikel niet worden ingelezen
Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de
Vaste gegevens artikelen
Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de
Vaste gegevens artikelen
Als het veld leeg is, wordt de default-inkoopeenheid
overgenomen uit de Vaste gegevens artikelen. Is daar geen
default-inkoopeenheid ingevuld, dan wordt Eenheid als
omschrijving inkoopeenheid gebruikt
Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld

Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met
IDEP (CBS)
CBS-maatstaf
Max. 10 cijfers voor het
Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling met
decimaalteken, max. 3 decimalen IDEP (CBS) en als de bijbehorende goederencode een extra
maatstaf heeft
BTW-code inkoop
Max. 3 cijfers, moet bestaan in
Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de
King
Vaste gegevens artikelen
BTW-code verkoop
Max. 3 cijfers, moet bestaan in
Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de
King
Vaste gegevens artikelen; is de BTW-code verkoop daarin
niet ingevuld, dan kan het artikel niet worden ingelezen
Prijzen autom.
0, 1 of 2 (0=niet automatisch
berekenen
berekenen, 1=volgens instelling
Vaste gegevens artikelen,
2=volgens eigen instellingen)
Berekenen van
0 of 1 (0= kostprijs op basis van
verkoopprijs excl. BTW, 1=verkoop
prijs excl. BTW op basis van
kostprijs
Marge
0 of 1 (0=marge is percentage van
kostprijs, 1= marge is percentage
van verkoopprijs)
Percentage
Max. 3 cijfers voor het
decimaalteken, max. 2 decimalen,
mag niet negatief zijn
Geprijsd per
Max. 10 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt het gevuld overeenkomstig de
decimaalteken, max. 3 decimalen, Vaste gegevens artikelen
moet groter dan 0 zijn
Kostprijs
Max. 10 cijfers voor het
Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
decimaalteken, max. 3 decimalen
Verkoopprijs excl. BTW Max. 10 cijfers voor het
Als dit veld én de Verkoopprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0
decimaalteken, max. 3 decimalen ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de
andere door King berekend
Verkoopprijs incl. BTW Max. 10 cijfers voor het
Als dit veld én de Verkoopprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0
decimaalteken, max. 3 decimalen ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de
andere door King berekend
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Veldnaam
Kortingsbedrag

Mogelijke invoer
Max. 10 cijfers voor het decimaal
teken en max. 3 decimalen
Kortingspercentage
Percentage van -100 tot 100 en
max. 2 decimalen
Adviesprijs excl. BTW Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen
Adviesprijs incl. BTW

Tekst op factuur
wijzigen
Tekst op factuur
EAN-code

Leverancier
Artikelnummer bij
leverancier
Levertijd
Bestelgrootte

Belangrijk
Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de
Vaste gegevens artikelen
Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de
Vaste gegevens artikelen
Als dit veld én de Adviesprijs incl. BTW leeg zijn, wordt 0
ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de
andere door King berekend
Max. 10 cijfers voor het
Als dit veld én de Adviesprijs excl. BTW leeg zijn, wordt 0
decimaalteken, max. 3 decimalen ingevuld. Is één van beide prijzen bekend, dan wordt de
andere door King berekend
0 of 1 (0=niet geselecteerd,
Als het veld leeg is, wordt het ingevuld overeenkomstig de
1=geselecteerd)
Vaste gegevens artikelen
(bijna onbeperkt)
Tekst op factuur in de default-taal van de administratie
Max. 14 posities
Kan niet worden ingelezen als deze EAN-code al voorkomt
bij een ander artikel. Alleen ingelezen als u beschikt over
King-versie Handel en/of de optie Point of Sale II
Max. 10 cijfers, moet bestaan in
King
Max. 20 tekens

0 t/m 999
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen;
moet groter zijn dan 0
Minimumafname
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen;
moet groter zijn dan 0
Valutacode inkoopprijs Max. 3 tekens, moet bestaan in
King
Inkoopprijs
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen
Voorraadartikel
0 of 1 (0=niet geselecteerd,
1=geselecteerd)
Geblokkeerd voor
verkoop
Geblokkeerd voor
bestelling
Verkoopmutaties
bijhouden
Inkoopmutaties
bijhouden
Meenemen in
besteladviezen
Meenemen in
productie-adviezen
Kostprijs wijzigen bij
orderinvoer
Web-artikel
Web-artikel
bestelgrootte
Web-artikel levertijd
Web-artikel Tonen
vanaf

0 of 1 (0=niet geselecteerd,
1=geselecteerd)
0 of 1 (0=niet geselecteerd,
1=geselecteerd)
0 of 1 (0=niet geselecteerd,
1=geselecteerd)
0 of 1 (0=niet geselecteerd,
1=geselecteerd)
0 of 1 (0=nee, 1=ja)
0 of 1 (0=nee, 1=ja)

Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

Als het veld leeg is, wordt 1 ingevuld

Als het veld leeg is, wordt de default-valuta van de
leverancier ingevuld
Als het veld leeg is, wordt 0 ingevuld
Alleen ingelezen vanaf versie Handel. Als het veld leeg is,
wordt het ingevuld overeenkomstig de Vaste gegevens
artikelen
Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen
Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen
Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan
alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraadartikelen.
Als het veld niet is ingevuld, dan wordt 0 gekozen. Kan
alleen op 0 worden gezet bij niet-voorraad artikelen.
Alleen ingelezen met versie Handel
Alleen ingelezen met optie Productie

0 of 1 (0=nee, 1=ja)
0 of 1 (0=niet geselecteerd,
1=geselecteerd)
Max. 10 cijfers voor het
decimaalteken, max. 3 decimalen,
mag niet negatief zijn
Max. 3 cijfers
JJJJ-MM-DD

Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling
webwinkel
Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling
webwinkel
Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling
webwinkel
Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling
webwinkel
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Veldnaam
Mogelijke invoer
Web-artikel Tonen t/m JJJJ-MM-DD
Afbeelding klein

Max. 80 tekens

Afbeelding groot

Max 80 tekens

Opmerkingen

(bijna onbeperkt)

Belangrijk
Alleen ingelezen als u beschikt over de optie Koppeling
webwinkel
Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of
de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
Alleen ingelezen als u beschikt over King-versie Handel en/of
de optie Koppeling webwinkel en/of de optie Artikelinfo
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Eisen aan het XML-bestand met verkoopstaffeltabellen
Met deze optie kunnen nieuwe verkoopstaffeltabellen worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XMLinleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken
van het inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Elke verkoopstaffeltabel bestaat uit twee onderdelen: de kopgegevens en één of meer staffels.
Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de staffeltabellen,
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_STAFFELTABELLEN
Veldnaam
Omschrijving
<KING_STAFFELTABELLE Geeft begin en eind aan van het KingN>
inleesbestand met staffeltabellen
STAFFELTABELLEN
Veldnaam
<STAFFELTABELLEN>

STAFFELTABEL
Veldnaam
<STAFFELTABEL>

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<STAFFELTABELLEN >

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft begin en eind aan van de staffeltabellen in Een of meer keren
het King-inleesbestand
<STAFFELTABEL >

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Belangrijk
Geeft per staffeltabel het begin en het eind aan Eenmaal <STAFFELTABELKOP> Verplicht
van de in te lezen gegevens
Eenmaal
<STAFFELTABELREGELS>

STAFFELTABELKOP
Veldnaam
<STAFFELTABELKOP>

Omschrijving
Kopgegevens van de
staffeltabel

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de kop van de
verkoopstaffeltabel

Velden van de kop van de verkoopstaffeltabel
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<STK_CODE>
Code
Max. 10 posities
<STK_OMSCHRIJVING Omschrijving
Max. 40 posities
>
<STK_KORTINGSOOR Kortingsoort
BEDRAG of
T>
PERCENTAGE
(hoofdletters!)

STAFFELTABELREGELS
Veldnaam
<STAFFELTABELREGELS>

STAFFELTABELREGEL
Veldnaam
<STAFFELTABELREGEL>

Belangrijk
Verplicht

Een bestaande tabel kan alleen worden gewijzigd van
BEDRAG naar PERCENTAGE als de kortingsbedragen
van die staffeltabel tussen de -100 en 100 liggen en niet
meer dan 2 decimalen hebben

Omschrijving
Mogelijke inhoud
De staffels van de tabel Een of meer keren
<STAFFELTABELREGEL>

Omschrijving
De gegevens van een staffel
uit de tabel

Velden van de verkoopstaffeltabelregel
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Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
verkoopstaffeltabelregel

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Veldnaam
<STR_VANAFAANTAL>

Omschrijving
Vanaf aantal

<STR_KORTINGSBEDRAG>

Kortingsbedrag

<STR_KORTINGSPERCENTAGE> Kortingspercentage

•
•
•

Mogelijke invoer
Belangrijk
Max. 10 cijfers voor het Verplicht bij een nieuwe tabel. Het
decimaalteken en 3
ingelezen aantal wordt afgerond op
decimalen; moet uniek 3 decimalen
zijn voor deze
staffeltabel
Max. 10 cijfers voor het Alleen ingelezen als de
decimaalteken en 3
KORTINGSOORT is BEDRAG en in
decimalen, eventueel dat geval verplicht. Het ingelezen
minteken voor het
bedrag wordt afgerond op 3
bedrag
decimalen.
Percentage tussen Alleen ingelezen als de
100 en 100, maximaal KORTINGSOORT is
2 decimialen
PERCENTAGE en in dat geval
verplicht. Het ingelezen percentage
wordt afgerond op 2 decimalen.

Als het bestand geen regel met STR_VANAFAANTAL = 0 heeft, dan wordt die regel bij het inlezen automatisch
toegevoegd;
De staffeltabelregels van het inleesbestand hoeven niet op volgorde van Vanaf aantal te staan;
Als het bestand een of meer staffels bevat en de staffeltabel bestaat al in King, dan worden de staffels van de
bestaande tabel verwijderd en krijgt de gewijzigde tabel de staffels uit het inleesbestand.

Voorbeeld van een XML-inleesbestand:
<KING_STAFFELTABELLEN>
<STAFFELTABELLEN>
<STAFFELTABEL>
<STAFFELTABELKOP>
<STK_CODE>541</STK_CODE>
<STK_OMSCHRIJVING>Afgeprijsde boeken</STK_OMSCHRIJVING>
<STK_KORTINGSOORT>PERCENTAGE</STK_KORTINGSOORT>
</STAFFELTABELKOP>
<STAFFELTABELREGELS>
<STAFFELTABELREGEL>
<STR_VANAFAANTAL>0</STR_VANAFAANTAL>
<STR_KORTINGSPERCENTAGE>0</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
</STAFFELTABELREGEL>
<STAFFELTABELREGEL>
<STR_VANAFAANTAL>10</STR_VANAFAANTAL>
<STR_KORTINGSPERCENTAGE>5</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
</STAFFELTABELREGEL>
<STAFFELTABELREGEL>
<STR_VANAFAANTAL>25</STR_VANAFAANTAL>
<STR_KORTINGSPERCENTAGE>10</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
</STAFFELTABELREGEL>
<STAFFELTABELREGEL>
<STR_VANAFAANTAL>100</STR_VANAFAANTAL>
<STR_KORTINGSPERCENTAGE>20</STR_KORTINGSPERCENTAGE>
</STAFFELTABELREGEL>
</STAFFELTABELREGELS>
</STAFFELTABEL>
</STAFFELTABELLEN>
</KING_STAFFELTABELLEN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als <STR_VANAFAANTAL>50</Str_VanafAantal>
wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
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•
•

Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met prijsafspraken
Met deze optie kunnen nieuwe prijsafspraken worden toegevoegd en bestaande gewijzigd. Het XML-inleesbestand moet
wel aan onderstaande eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Een XSD-schema, wijzigingen
ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn beschikbaar op
https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_PRIJSAFSPRAKEN
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke inhoud
<KING_PRIJSAFSPRAKE Geeft begin en eind aan van het King-inleesbestand Eenmaal
N>
met prijsafspraken
<PRIJSAFSPRAKEN >
PRIJSAFSPRAKEN
Veldnaam
<PRIJSAFSPRAKEN>

PRIJSAFSPRAAK
Veldnaam
<PRIJSAFSPRAAK>

Omschrijving
Mogelijke inhoud
Geeft begin en eind aan van de prijsafspraken in Een of meer keren
het King-inleesbestand
<PRIJSAFSPRAAK >

Omschrijving
Gegevens prijsafspraak

Velden van de prijsafspraak
Veldnaam
<PRA_GID>

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de prijsafspraak

Omschrijving
Identificatie prijsafspraak
t.b.v. optie Koppeling met
Webwinkel

<PRA_SOORTPRIJSAFSPRA Niveau van de
AK>
prijsafspraak: debiteur of
debiteurgroep, artikel of
opbrengstgroep
<PRA_DEBITEURNUMMER> Debiteurnummer

Mogelijke invoer
Max. 8 cijfers

DEB_ART,
DEB_OPBRGRP,
DEBGRP_ART of
DEBGRP_OPBRGRP
(hoofdletters)
Max. 10 cijfers, moet
voorkomen als
debiteurnummer in King

<PRA_DEBITEURGROEPNU Debiteurgroep
MMER>

Max. 3 cijfers, moet
voorkomen als
debiteurgroep in King

<PRA_ARTIKELNUMMER>

Max. 20 posities, moet
voorkomen als
artikelnummer in King

Artikelnummer

<PRA_OPBRENGSTGROEPN Opbrengstgroep
UMMER>

Max. 4 cijfers, moet
voorkomen als
opbrengstgroep in King
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Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
Verplicht

Belangrijk
De PRA-GID van een bestaande
prijsafspraak is alleen te
achterhalen door de
prijsafspraken te exporteren.
Een nieuwe prijsafspraak heeft
nog geen PRA_GID dus dan
moet dat veld leeg blijven.
Advies: gebruik PRA_GID alleen
als u de prijsafspraken met een
extern programma wilt muteren
en weer in King importeren
Verplicht als PRA_GID niet is
ingevuld

Verplicht als PRA-GID niet is
ingevuld en alleen toegestaan
als de soort prijsafspraak
DEB_ART of DEB_OPBRGRP is
Verplicht als PRA_GID niet is
ingevuld en alleen toegestaan
als de soort prijsafspraak
DEBGRP_ART of
DEBGRP_OPBRGRP is
Verplicht als PRA-GID niet is
ingevuld en alleen toegestaan
als de soort prijsafspraak
DEB_ART of DEBGRP_ART is
Verplicht als PRA_GID niet is
ingevuld en alleen toegestaan
als de soort prijsafspraak
DEB_OPBRGRP of
DEBGRP_OPBRGRP is

Veldnaam
Omschrijving
<PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK Type afspraak: bevat alleen
>
korting (percentage, bedrag
of verkoopstaffelkorting) of
ook een prijs

<PRA_VALUTACODE>

Valuta prijsafspraak

<PRA_INEXBTW>

Bedrag(en) inclusief of
exclusief BTW

<PRA_PRIJS>

Brutoprijs

<PRA_KORTINGSPERCENTA Kortingspercentage
GE>

<PRA_KORTINGSBEDRAG> Kortingsbedrag

<PRA_STAFFELCODE>

Staffelcode

<PRA_OPMERKING>

Opmerking

Mogelijke invoer
PRIJS_KORTPERC,
PRIJS_KORTBEDR,
PRIJS_KORTSTAF,
KORTPERC, KORTBEDR
of KORTSTAF
(hoofdletters!)
Max. 3 posities, moet
voorkomen als valutacode
in King

Belangrijk
Verplicht. PRIJS_KORTSTAF en
KORTSTAF zijn alleen in te
lezen als de optie Staffelprijzen
in de administratie actief is

Verplicht en alleen toegestaan
als het type prijsafspraak
PRIJS_KORTPERC,
PRIJS_KORTBEDR,
PRIJS_KORTSTAF of
KORTBEDR is
EXCLBTW of INCLBTW Verplicht en alleen toegestaan
(hoofdletters!)
als het type prijsafspraak
PRIJS_KORTPERC,
PRIJS_KORTBEDR,
PRIJS_KORTSTAF of
KORTBEDR is
Max. 10 cijfers voor het
Verplicht en alleen toegestaan
decimaalteken, max. 3
als het type prijsafspraak
decimalen, eventueel
PRIJS_KORTPERC,
minteken vóór het bedrag PRIJS_KORTBEDR of
PRIJS_KORTSTAF is
Percentage tussen -100 Verplicht en alleen toegestaan
en 100
als het type prijsafspraak
PRIJS_KORTPERC of
KORTPERC is
Max. 10 cijfers voor het
Verplicht en alleen toegestaan
decimaalteken, max. 3
als het type prijsafspraak
decimalen, eventueel
PRIJS_KORTBEDR of
minteken vóór het bedrag KORTBEDR is
Max. 3 cijfers, moet
Verplicht en alleen toegestaan
voorkomen als
als het type prijsafspraak
verkoopstaffeltabel in King PRIJS_KORTSTAF of
KORTSTAF is. Alleen in te lezen
als de optie Staffelprijzen in de
administratie actief is
Max. 254 posities

Voorbeeldbestand

<KING_PRIJSAFSPRAKEN>
<PRIJSAFSPRAKEN>
<PRIJSAFSPRAAK>
<PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEB_ART</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_DEBITEURNUMMER>12006530</PRA_DEBITEURNUMMER>
<PRA_ARTIKELNUMMER>CDROM70080</PRA_ARTIKELNUMMER>
<PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>3</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
<PRA_OPMERKING>Volgens afspraak 22-1 dhr. Ooster.</PRA_OPMERKING>
</PRIJSAFSPRAAK>
<PRIJSAFSPRAAK>
<PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEB_OPBRGRP</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_DEBITEURNUMMER>12006530</PRA_DEBITEURNUMMER>
<PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>40</PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>
<PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>2.5</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
</PRIJSAFSPRAAK>
<PRIJSAFSPRAAK>
<PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEBGRP_ART</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>1</PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>
<PRA_ARTIKELNUMMER>CDROM70080</PRA_ARTIKELNUMMER>
<PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>2</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
</PRIJSAFSPRAAK>
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<PRIJSAFSPRAAK>
<PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>DEBGRP_OPBRGRP</PRA_SOORTPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>1</PRA_DEBITEURGROEPNUMMER>
<PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>40</PRA_OPBRENGSTGROEPNUMMER>
<PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>KORTPERC</PRA_TYPEPRIJSAFSPRAAK>
<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>1.75</PRA_KORTINGSPERCENTAGE>
</PRIJSAFSPRAAK>
</PRIJSAFSPRAKEN>
</KING_PRIJSAFSPRAKEN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<PRA_KORTINGSPERCENTAGE>10</Pra_KortingsPercentage> wordt niet geaccepteerd!
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Als een veld verplicht is, geldt dat voor zowel het toevoegen als het wijzigen van prijsafspraken;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met inkoopfacturen
Met deze optie kan een XML-bestand met inkoopfacturen in King worden ingelezen.
Het XML-inleesbestand moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen.
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_INKOOPFACTUREN
Veldnaam
INKOOPFACTUREN
INKOOPFACTUUR

Omschrijving
Groep met onderliggende tags
Groep met onderliggende tags

Mogelijke inhoud / Belangrijk

INKOOPFACTUUR
Veldnaam
INKOOPFACTUURKOP

Omschrijving
Groep met onderliggende tags

Mogelijke inhoud / Belangrijk
Tag komt maximaal 1x voor onder
<INKOOPFACTUUR>

INKOOPFACTUURARCHIEFSTUKK Groep met onderliggende tags
EN
INKOOPFACTUURREGELS
Groep met onderliggende tags
INKOOPFACTUURBTWREGELS
Groep met onderliggende tags
Inkoopfactuurkop
Veldnaam
IFK_LEVERANCIER_NUMMER
IFK_FACTUURNUMMER
IFK_FACTUURDATUM
IFK_VERVALDATUM
IFK_VALUTACODE
IFK_BETALINGSCONDITIE
IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM
IFK_BETALINGSKENMERK
IFK_OMSCHRIJVING
IFK_REFERENTIENUMMER
IFK_AANGEMAAKT_DOOR
IFK_AANGEMAAKT_OP
IFK_GOEDGEKEURD
IFK_GOEDGEKEURD_DOOR

Omschrijving
numeriek max. 10 lang (09999999999)
alfanumeriek max. 40 lang
datum
datum
string max. 3 lang
integer 0-999
boolean
alfanumeriek max. 140 lang
alfanumeriek max. 40 lang
alfanumeriek max. 40 lang
alfanumeriek max. 40 lang
Datum+tijd
boolean
alfanumeriek max. 40 lang

IFK_GOEDGEKEURD_OP

Datum+tijd

Inkoopfactuurarchiefstukken
Veldnaam
Omschrijving
INKOOPFACTUURARCHIEFSTUKKEN Groep onder tag
<INKOOPFACTUUR>
INKOOPFACTUURARCHIEFSTUK
IFA_IS_FACTUUR
IFA_NUMMER
alfanumeriek max. 20 lang
IFA_EXTERN_ID
alfanumeriek max. 40 lang
Inkoopfactuurregels
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Mogelijke inhoud / Belangrijk
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Optioneel
Verplicht
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel, alleen als
<IFK_GOEDGEKEURD>='true'
Optioneel, alleen als
<IFK_GOEDGEKEURD>='true'

Mogelijke inhoud / Belangrijk
Optioneel Tag komt 1x voor onder
<INKOOPFACTUURREGELS>

Veldnaam
INKOOPFACTUURREGEL

Omschrijving
Groep met onderliggende tags

Mogelijke inhoud / Belangrijk
Veld kan meerdere keren voorkomen

Inkoopfactuurregel
Veldnaam
IFR_REGELNUMMER
IFR_REGELSOORT

Omschrijving
integer 0-99999
keuze 'ART', 'TAR', 'TEKST'

Mogelijke inhoud / Belangrijk
Optioneel
Verplicht

Als IFR_REGELSOORT= 'TEKST'
IFR_TEKSTBLOK
IFR_OMSCHRIJVING

alfanumeriek max. 20 lang
alfanumeriek onbeperkt

Optioneel
Optioneel

alfanumeriek max. 20 lang
alfanumeriek max. 40 lang
numeriek -9.999.999.999,99 t/m
9.999.999.999,99; <> 0
numeriek 0,00 t/m 9.999.999.999,99
numeriek -100.00 t/m 100.00

Verplicht
Optioneel
Verplicht

Als IFR_REGELSOORT='TAR'(tarief)
IFR_TARIEFCODE
IFR_REFERENTIENUMMER
IFR_AANTAL
IFR_INKOOPPRIJS
IFR_KORTINGSPERCENTAGE
IFR_KORTINGSBEDRAG
IFR_BTWCODE
IFR_OMSCHRIJVING

numeriek -9.999.999.999,99 t/m
9.999.999.999,99
numeriek 0-999
alfanumeriek onbeperkt

Als IFR_REGELSOORT='ART'(artikel)
IFR_ARTIKELNUMMER
alfanumeriek max. 20 lang
IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIE alfanumeriek max. 20 lang
R
IFR_ARTIKELEANCODE
alfanumeriek max. 14 lang
IFR_REFERENTIENUMMER
alfanumeriek max. 40 lang
IFR_INKOOPEENHEID
alfanumeriek max. 20 lang
IFR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_I numeriek ->0,00 t/m 9.999.999.999,99
NKOOPEENHEID
IFR_PARTIJNUMMER
alfanumeriek max. 20 lang
IFR_AANTAL
numeriek -9.999.999.999,99 t/m
9.999.999.999,99; <> 0
IFR_INKOOPPRIJSPER
keuze uit 'INKOOPEENHEID',
'AANTALVOORRAADEENHEDEN'
IFR_INKOOPPRIJS
numeriek 0,00 t/m 9.999.999.999,99
IFR_KORTINGSPERCENTAGE
numeriek -100.00 t/m 100.00
IFR_KORTINGSBEDRAG
IFR_BTWCODE
IFR_OMSCHRIJVING
InkoopfactuurBTWregels
Veldnaam
INKOOPFACTUURBTWREGEL
IFB_BTWCODE
IFB_BTWBASISBEDRAG

numeriek -9.999.999.999,99 t/m
9.999.999.999,99
numeriek 0-999
alfanumeriek onbeperkt

Omschrijving

numeriek 0 t/m 999
numeriek -9.999.999.999,99 t/m
9.999.999.999,99
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Verplicht
Optioneel; niet in combinatie met
IFR_KORTINGSBEDRAG
Optioneel; niet in combinatie met
IFR_KORTINGSPERCENTAGE
Optioneel
Optioneel

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Verplicht
Optioneel
Optioneel
Verplicht; Altijd in inkoopeenheden
Verplicht
Verplicht
Optioneel; niet in combinatie met
IFR_KORTINGSBEDRAG
Optioneel; niet in combinatie met
IFR_KORTINGSPERCENTAGE
Optioneel
Optioneel

Mogelijke inhoud / Belangrijk
Optioneel. Tag kan vaker voorkomen onder
<INKOOPFACTUURBTWREGELS>
Verplicht
Verplicht

Veldnaam
IFB_BTWBEDRAG

Omschrijving
numeriek -9.999.999.999,99 t/m
9.999.999.999,99

Mogelijke inhoud / Belangrijk
Verplicht

Voorbeeld van een XML-inleesbestand met inkoopfacturen
<KING_INKOOPFACTUREN>
<INKOOPFACTUREN>
<INKOOPFACTUUR>
<INKOOPFACTUURKOP>
<IFK_LEVERANCIERNUMMER>17001540</IFK_LEVERANCIERNUMMER>
<IFK_FACTUURNUMMER>2017-A00345</IFK_FACTUURNUMMER>
<IFK_FACTUURDATUM>2017-10-03</IFK_FACTUURDATUM>
<IFK_VERVALDATUM>2017-11-03</IFK_VERVALDATUM>
<IFK_VALUTACODE>EUR</IFK_VALUTACODE>
<IFK_BETALINGSCONDITIE>5</IFK_BETALINGSCONDITIE>
<IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM>true</IFK_BEREKENBTWBLOKAUTOM>
<IFK_BETALINGSKENMERK>Bestelling 20170034</IFK_BETALINGSKENMERK>
<IFK_OMSCHRIJVING>Dank voor uw bestelling van 2017-10-01</IFK_OMSCHRIJVING>
<IFK_REFERENTIENUMMER>20170034</IFK_REFERENTIENUMMER>
<IFK_GOEDGEKEURD>true</IFK_GOEDGEKEURD>
<IFK_GOEDGEKEURD_DOOR>Janssen</IFK_GOEDGEKEURD_DOOR>
<IFK_GOEDGEKEURD_OP>2017-10-02T12:04:00</IFK_GOEDGEKEURD_OP>
</INKOOPFACTUURKOP>
<INKOOPFACTUURREGELS>
<INKOOPFACTUURREGEL>
<IFR_REGELNUMMER>1</IFR_REGELNUMMER>
<IFR_REGELSOORT>TEKST</IFR_REGELSOORT>
<IFR_OMSCHRIJVING></IFR_OMSCHRIJVING>
</INKOOPFACTUURREGEL>
<INKOOPFACTUURREGEL>
<IFR_REGELSOORT>ART</IFR_REGELSOORT>
<!-- Artikel o.b.v. EAN te vinden -->
<IFR_ARTIKELEANCODE>8712581456160</IFR_ARTIKELEANCODE>
<IFR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_INKOOPEENHEID>1</IFR_AANTAL_VOORRAADEENHEDEN_IN_INKOOPEENHEID>
<IFR_AANTAL>100</IFR_AANTAL>
<IFR_INKOOPPRIJSPER>INKOOPEENHEID</IFR_INKOOPPRIJSPER>
<IFR_INKOOPPRIJS>131.00</IFR_INKOOPPRIJS>
<IFR_KORTINGSPERCENTAGE>2.5</IFR_KORTINGSPERCENTAGE>
<IFR_BTWCODE>11</IFR_BTWCODE>
</INKOOPFACTUURREGEL>
</INKOOPFACTUURREGELS>
</INKOOPFACTUUR>
<INKOOPFACTUUR>
<INKOOPFACTUURKOP>
<IFK_LEVERANCIERNUMMER>17003264</IFK_LEVERANCIERNUMMER>
<IFK_FACTUURNUMMER>NL0012908LV002</IFK_FACTUURNUMMER>
<IFK_FACTUURDATUM>2017-09-15</IFK_FACTUURDATUM>
<IFK_VALUTACODE>EUR</IFK_VALUTACODE>
<IFK_BETALINGSCONDITIE>5</IFK_BETALINGSCONDITIE>
<IFK_OMSCHRIJVING>NV Zeepfabriek</IFK_OMSCHRIJVING>
<IFK_REFERENTIENUMMER>NL-bestelling 2908LV002</IFK_REFERENTIENUMMER>
</INKOOPFACTUURKOP>
<INKOOPFACTUURREGELS>
<INKOOPFACTUURREGEL>
<IFR_REGELSOORT>ART</IFR_REGELSOORT>
<IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIER>Acer 12345</IFR_ARTIKELNUMMER_BIJ_LEVERANCIER>
<IFR_AANTAL>1</IFR_AANTAL>
<IFR_INKOOPPRIJSPER>INKOOPEENHEID</IFR_INKOOPPRIJSPER>
<IFR_INKOOPPRIJS>499.90</IFR_INKOOPPRIJS>
</INKOOPFACTUURREGEL>
</INKOOPFACTUURREGELS>
</INKOOPFACTUUR>
</INKOOPFACTUREN>
</KING_INKOOPFACTUREN>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.
Ook in de 'openen' en 'sluiten'-tags moeten identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<IFR__BTWCODE>012</IFR_Btwcode> wordt niet geaccepteerd.
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt.
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken.
Een bestand opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen
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•
•

dien je in de header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1". Dus bijv.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>.
Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn niet in te lezen in King.
Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen.
De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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Eisen aan het XML-bestand met projectmutaties
Met deze optie kunt u een XML-bestand met projectmutaties of weekstaten importeren in King. Dat XML-inleesbestand
moet wel aan bepaalde eisen voldoen, anders kan King het bestand niet (volledig) inlezen! Bij het maken van het
inleesbestand dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:
Elk projectmutatiebestand en elke weekstaat bestaat uit kopgegevens en één of meer mutatieregels. Elke mutatieregel
kan weer één of meer serienummers bevatten.
Voor een voorbeeld van de opbouw van het inleesbestand met de magazijnontvangsten,
Een XSD-schema, wijzigingen ten opzichte van een vorige versie en de specificaties voor de XML import/export zijn
beschikbaar op https://service.king.eu > Documentatie > Technische informatie > Specificatie import/export.
KING_PROJECTMUTATIES
Veldnaam
Omschrijving
<KING_PROJECTMUTATI Geeft begin en eind aan van het KingES>
inleesbestand met projectmutaties/weekstaten
PROJECTMUTATIES
Veldnaam
<PROJECTMUTATIES>

PROJECTMUTATIE
Veldnaam
<PROJECTMUTATIE>

PROJECTMUTATIEKOP
Veldnaam
<PROJECTMUTATIEKOP>

Mogelijke inhoud
Eenmaal
<PROJECTMUTATIES >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<PROJECTMUTATIE >

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Eenmaal <PROJECTMUTATIEKOP>
Eenmaal
<PROJECTMUTATIEREGELS>

Belangrijk
Verplicht

Omschrijving
Geeft begin en eind aan van de
projectmutaties in het King-inleesbestand

Omschrijving
Gegevens
projectmutatie/weekstaat

Omschrijving
Kopgegevens
projectmutatie/weekstaat

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
projectmutatiekop

Belangrijk
Verplicht

Velden van de Projectmutatiekop/Weekstaatkop
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
Belangrijk
<PMK_VOLGNUMMER volgnummer
Max. 10 cijfers, mag nog Als het veld ontbreekt, wordt het volgnummer
>
mutatiebestand /
niet voorkomen in King gegenereerd volgens de instelling in de Vaste
weekstaat
gegevens
<PMK_OMSCHRIJVIN omschrijving
Max. 40 posities
Als het veld ontbreekt, wordt als omschrijving
G>
mutatiebestand /
"XML-import <bestandsnaam>" gebruikt
weekstaat
<PMK_WEEKSTAAT_ zoekcode van de
10 posities, moet
Invoer verplicht als PMK_WEEKSTAAT_JAAR
MEDEWERKER>
projectmedewerker van voorkomen in King en of PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld.
deze weekstaat
mag niet geblokkeerd
Voor de combinatie van medewerker, jaar en
zijn
week mag nog geen weekstaat in King
voorkomen
<PMK_WEEKSTAAT_J jaar weekstaat
Max. 4 cijfers, boekjaar Invoer verplicht als
AAR>
hoeft niet te bestaan in PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of
King
PMK_WEEKSTAAT_WEEK is ingevuld. Voor
de combinatie van medewerker, jaar en week
mag nog geen weekstaat in King voorkomen
<PMK_WEEKSTAAT_ weeknummer
Minimaal 1, maximaal Invoer verplicht als
WEEK>
weekstaat
53
PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER of
PMK_WEEKSTAAT_JAAR is ingevuld. Voor de
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Veldnaam

Omschrijving

PROJECTMUTATIEREGELS
Veldnaam
<PROJECTMUTATIEREGELS>

PROJECTMUTATIEREGEL
Veldnaam
<PROJECTMUTATIEREGEL>

Mogelijke invoer

Omschrijving
Regel projectmutatie /
weekstaat

Omschrijving
Projectmutatieregel /
Weekstaatregel

Belangrijk
combinatie van medewerker, jaar en week mag
nog geen weekstaat in King voorkomen

Mogelijke inhoud
Een of meer keren
<PROJECTMUTATIEREGEL>

Belangrijk
Verplicht

Mogelijke inhoud
Zie hierna, bij Velden van de
Projectmutatieregels

Belangrijk
Verplicht

Velden van de Projectmutatieregels/Weekstaatregels
Veldnaam
Omschrijving
Mogelijke invoer
<PMR_SOORT>
Mutatiesoort (activiteit,
ACT, TAR, MACH of ART
artikel of overige kosten)
(hoofdletters). Zowel TAR als
MACH zijn bestemd voor een
projecttarief van de soort
Overige kosten
<PMR_ARTIKELNU tariefcode of artikelnummer 20 posities, moet voorkomen in
MMER>
King, tariefcode mag niet
geblokkeerd zijn
<PMR_TEKST>
regelomschrijving

<PMR_PROJECTC projectcode
ODE>

<PMR_PROJECTO code projectonderdeel
NDERDEEL>
<PMR_WEEKSTAA regelnummer weekstaat
TREGELNUMMER
>

10 posities, moet voorkomen in
King en de status In
voorbereiding of Onderhanden
hebben
40 posities, moet voorkomen in
het project
Max. 10 cijfers. Met behulp van
het regelnummer kunnen
mutaties bij elkaar worden
geplaatst
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Belangrijk
Verplicht

Verplicht

Als het veld niet voorkomt, wordt de
Tekst op factuur van het artikel of
projecttarief overgenomen
Verplicht

Verplicht
Alleen toegestaan bij een weekstaat.
Mag niet ingevuld zijn bij een
artikelmutatie, als de mutatie
betrekking heeft op een andere
projectmedewerker dan in
PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER
is ingevuld, of als de mutatiedatum
van deze regel buiten de
PMK_WEEKSTAAT_WEEK valt. Per
weekstaat mag een regelnummer
vaker voorkomen, maar daarbij
gelden de volgende regels:
• als PMR_SOORT = ACT, dan
moeten de regels met
hetzelfde regelnummer ook
hetzelfde project,
projectonderdeel en activiteit
hebben;
• als PMR_SOORT = TAR of
MACH, dan moet de andere
regel die hetzelfde nummer
heeft een activiteit betreffen op
dezelfde datum en met

Veldnaam

Omschrijving

<PMR_MEDEWER zoekcode van de
KER>
projectmedewerker
<PMR_CATEGORI categorieën
EEN>
<PMR_MUTATIED
ATUM>
<PMR_AANTALBE aantal besteed
STEED>

Mogelijke invoer

10 posities, moet voorkomen in
King en mag niet geblokkeerd
zijn

JJJJ-MM-DD

Belangrijk
hetzelfde project en
projectonderdeel
Is het regelnummer niet ingevuld, dan
wordt het nummer door King bepaald
bij het inlezen. Mutaties die niet in de
weekstaat kunnen worden
ondergebracht, worden wel ingelezen
maar komen terecht in het
bijbehorende projectmutatiebestand.
Verplicht als PMR_SOORT = ACT

Als het veld leeg is, wordt de
verwerkingsdatum gebruikt
Max. 10 cijfers voor het
Verplicht veld. Bij een tarief met een
decimaalteken; aantal decimalen doorbelastingspercentage wordt altijd
afhankelijk van artikel/tarief
een aantal van 1 gehanteerd
<PMR_AANTALBE aantal bestede minuten
Minimaal 0, maximaal 5999,
Waarde wordt opgeteld bij
STEED_MINUTEN>
geen decimalen
PMR_AANTALBESTEED. Alleen
ingelezen als PMR_SOORT = ACT.
Alleen toegestaan als het aantal
decimalen van het projecttarief 2 of 3
is. Als dit veld is ingevuld en de
begintijd niet, dan is de invoer van de
regel in tijdsnotatie
<PMR_AANTALBE begintijd activiteit
uu:mm
Alleen ingelezen als PMR_SOORT =
STEED_BEGINTIJ
ACT. Minuten zijn alleen toegestaan
D>
als het aantal decimalen van het
projecttarief 2 of 3 is. Is dit veld
ingevuld, dan is de invoer van de
regel in Begintijd/Eindtijd
<PMR_AANTALDE aantal declarabel (in de
Max. 10 cijfers voor het
Alleen ingelezen bij
CLARABEL>
factuureenheid)
decimaalteken; aantal decimalen projectonderdelen van de soort
afhankelijk van artikel/tarief
Regie. Als het veld leeg is, wordt het
aantal declarabel berekend op basis
van het aantal besteed, rekening
houdend met de factuureenheid van
de activiteit. Bij een tarief met een
doorbelastingspercentage wordt altijd
een aantal van 1 gehanteerd. Bij
projectonderdelen van de soort
Termijn is het Aantal declarabel gelijk
aan het Aantal besteed
<PMR_AANTALDE aantal declarabele minuten Minimaal 0, maximaal 5999,
Waarde wordt opgeteld bij
CLARABEL_MINUT
geen decimalen
PMR_AANTALDECLARABEL. Alleen
EN>
ingelezen als PMR_SOORT = ACT
en bij projectonderdelen van de soort
Regie. Alleen toegestaan als het
aantal decimalen van het projecttarief
2 of 3 is. Als dit veld is ingevuld en de
begintijd niet, dan is de invoer in
tijdnotatie
<PMR_DIRECTEIN directe inkoop ja/nee
true of false (hoofd- en/of kleine Alleen ingelezen als PMR_SOORT =
KOOP>
letters); 1 of 0
ART, TAR of MACH
<PMR_PARTIJNU partij
Max. 20 posities, moet
Verplicht bij partij registrerend artikel.
MMER>
voorkomen bij het artikel
Alleen ingelezen als PMR_SOORT =
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Veldnaam

Omschrijving

Mogelijke invoer

Belangrijk
ART en PMR_DIRECTEINKOOP =
false
Max. 3 cijfers, moet voorkomen Verplicht. Alleen ingelezen als
in King
PMR_SOORT = ART en
PMR_DIRECTE INKOOP = false. Als
het veld leeg is, wordt het defaultmagazijn van de gebruiker
overgenomen, en als dat er niet is,
magazijn 001
Max. 20 posities, moet
Als het veld ontbreekt, wordt de
voorkomen in het opgegeven
default-locatie van het artikel in het
magazijn
magazijn overgenomen. Alleen
ingelezen als PMR_SOORT = ART
en PMR_DIRECTE INKOOP = false
Eenmaal
Alleen ingelezen als PMR_SOORT =
<PMR_SERIENUMMERS>
ART en PMR_DIRECTE INKOOP =
false
Max. 10 cijfers, moet als
Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE
crediteur voorkomen in King
INKOOP = true, is in dat geval ook
verplicht
Max. 10 cijfers voor het
Alleen ingelezen als PMR_DIRECTE
decimaalteken; aantal decimalen INKOOP = true of als het gaat om
afhankelijk van artikel/tarief
een tarief met een
doorbelastingspercentage. Als het
veld leeg is, wordt de kostprijs van
het artikel of tarief overgenomen
Max. 10 cijfers voor het
Als het veld leeg is, dan wordt de
decimaalteken; aantal decimalen verkoopprijs berekend. Niet ingelezen
afhankelijk van artikel/tarief
bij een tarief met een
doorbelastingspercentage.
onbeperkt

<PMR_MAGAZIJN> magazijncode

<PMR_LOCATIE> locatiecode

<PMR_SERIENUM Serienummers
MERS>
<PMR_LEVERANC nummer leverancier
IERNUMMER>
<PMR_KOSTPRIJS kostprijs per eenheid
>

<PMR_VERKOOPP verkoopprijs per
RIJS>
factuureenheid

<PMR_OPMERKIN opmerkingveld
G>

Ingelezen projectmutaties hebben de status Concept.
PMR_SERIENUMMERS
Veldnaam
<PMR_SERIENUMMERS>

Omschrijving
Serienummers

Mogelijke invoer
Een of meer keren <PMR_SERIENUMMER>

Belangrijk

PMR_SERIENUMMER
Veldnaam
<PMR_SERIENUMMER>

Omschrijving
Serienummer

Mogelijke invoer
Zie hierna, bij Velden van het Serienummer

Belangrijk

Mogelijke invoer
Max. 20 posities, moet voorkomen bij het artikel en bij de
partij (als een partij is opgegeven)

Belangrijk

Velden van het Serienummer
Veldnaam
Omschrijving
<PMR_SERIENUMMER_N Serienummer
UMMER>

Voorbeeld van een XML-inleesbestand
<KING_PROJECTMUTATIES>
<PROJECTMUTATIES>
<PROJECTMUTATIE>
<PROJECTMUTATIEKOP>
<PMK_OMSCHRIJVING>Jansen week 6</PMK_OMSCHRIJVING>
</PROJECTMUTATIEKOP>
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<PROJECTMUTATIEREGELS>
<PROJECTMUTATIEREGEL>
<PMR_SOORT>ART</PMR_SOORT>
<PMR_ARTIKELNUMMER>MON007</PMR_ARTIKELNUMMER>
<PMR_TEKST>LCD 17inch </PMR_TEKST>
<PMR_PROJECTCODE>Autom0903</PMR_PROJECTCODE>
<PMR_PROJECTONDERDEEL>balie</PMR_PROJECTONDERDEEL>
<PMR_MEDEWERKER>Jansen</PMR_MEDEWERKER>
<PMR_CATEGORIEEN>monitoren</PMR_CATEGORIEEN>
<PMR_MUTATIEDATUM>2012-02-09</PMR_MUTATIEDATUM>
<PMR_AANTALBESTEED>2</PMR_AANTALBESTEED>
<PMR_AANTALDECLARABEL>2</PMR_AANTALDECLARABEL>
<PMR_DIRECTEINKOOP>false</PMR_DIRECTEINKOOP>
<PMR_PARTIJNUMMER>090124</PMR_PARTIJNUMMER>
<PMR_MAGAZIJN>001</PMR_MAGAZIJN>
<PMR_LOCATIE>P001S001</PMR_LOCATIE>
<PMR_SERIENUMMERS>
<PMR_SERIENUMMER>
<PMR_SERIENUMMER_NUMMER>X654378906</PMR_SERIENUMMER_NUMMER>
</PMR_SERIENUMMER>
<PMR_SERIENUMMER>
<PMR_SERIENUMMER_NUMMER>M543527890</PMR_SERIENUMMER_NUMMER>
</PMR_SERIENUMMER>
</PMR_SERIENUMMERS>
</PROJECTMUTATIEREGEL>
</PROJECTMUTATIEREGELS>
</PROJECTMUTATIE>
</PROJECTMUTATIES>
</KING_PROJECTMUTATIES>

Overige aandachtspunten:
• Let goed op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters. Ook in de openen en sluiten-tags moeten
identieke hoofdletters/kleine letters voorkomen, dus een notatie als
<PMR_PROJECTCODE>pro2318</PMR_Projectcode> wordt niet geaccepteerd!
• Het bestand wordt ingelezen als weekstaat als de velden PMK_WEEKSTAAT_MEDEWERKER,
PMK_WEEKSTAAT_JAAR en PMK_WEEKSTAAT_WEEK zijn ingevuld. Afhankelijk hiervan is de Herkomst van
het ingelezen bestand Import projectmutaties of Import weekstaat;
• De velden moeten in dezelfde volgorde in het bestand staan als in bovenstaande tabellen;
• Het partijnummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Partijenregistratie én als het
betreffende artikel een partijen-artikel is;
• Het serienummer wordt alleen ingelezen als de administratie beschikt over de optie Serienummerregistratie én als
het betreffende artikel een serienummer-artikel is;
• Als decimaalteken wordt de punt gebruikt;
• Het inleesbestand kan het beste worden opgeslagen in UTF-8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen
problemen op als in het bestand speciale tekens voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken. Een bestand
opgeslagen in ANSI-encoding kan ook worden ingelezen, maar als er speciale tekens in voorkomen dient u in de
header van het XML-bestand het volgende attribuut op te nemen: encoding="ISO-8859-1", dus bijv. <?xml
version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>. Bestanden opgeslagen in een andere codering (bijv. Windows 1252) zijn
niet in te lezen in King;
• Bevat een veld in het inleesbestand meer tekens dan is toegestaan, dan kan dat veld niet worden ingelezen;
• De tekens <, >, &, ‘ en " moeten in XML-bestanden voorkomen als:
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;
‘
&apos;
"
&quot;
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