Aandachtspunten bij het gebruik van King 5.64a
INSTALLATIE / SYSTEEMEISEN
• De installatiebeschrijving staat op onze website via 'King 5 > Download King5', zie tab
‘Handleidingen installatie & update’.
• De systeemeisen voor King 5.64a bereik je via dezelfde webpage, 'King 5 > Download
King5', maar dan onder de tab ‘King5 Download & Instructie’ > ‘1. Controleer de
systeemeisen voor King 5.64a'.
CONVERSIE NAAR KING 5.64a
• In verband met de performance adviseren we je om de conversie (update) van de Kingadministraties naar release 5.64a uit te voeren op één systeem (dus niet op meer
systemen tegelijk) en in de tussentijd op andere systemen niet met King te werken.
• King-administraties van oudere releases kunnen in een aantal gevallen niet direct
geconverteerd worden naar King 5.64a. Zie voor meer informatie in de
installatiebeschrijving: 'King 5 > Download King5', onder Tab ‘Handleidingen installatie &
update’ en kies hier de juiste update-handleiding.
• Controleer voordat je met King 5.64a gaat werken of je zelfgemaakte lay-outs zijn
aangepast. Zie hiervoor: 'King 5 > Download King5', onder Tab ‘Handleidingen installatie
& update’ de instructie: ‘Wijzigingen in de instelbare layouts in King 5.64 (pdf).
• Als er gewerkt wordt met een niet-Europese karakterset, schakel dan vóór de conversie
terug naar een Europese karakterset (via Configuratiescherm, Land/Regio, Beheer:
Systeemlandinstelling wijzigen). Na afloop kan de vorige karakterset weer geactiveerd
worden.
• Gebruikers van King WMSMobile dienen hun database-verbinding tussen King en King
WMS Link te controleren en te testen via het volgende menupunt: King WMS Link >
Instellingen > King database server.
• Ook KingWebservices dient geüpdatet te worden als hiermee gewerkt wordt.
Zie hiervoor de diverse handleidingen onder ‘King5 > King Webservices’.
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE FUNCTIONALITEIT
• Kijk via 'King 5 > Download King5', bij tab ‘Release notes’ voor een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen t.o.v. King 5.63.
• Zie voor wijzigingen in vorige releases: ‘King5 > Download King5: ‘oudere releases’ >
kies de release en kijk bij de tab 'Release Notes'.
ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN
• De meeste moderne computers werken met 'write caching' om de verwerking sneller te
laten verlopen. Bij het afsluiten van King is de computer dan nog enige tijd bezig met het
bijwerken van de King-administratie. Sluit hierom de computer altijd af via Start >
Afsluiten.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Quadrant Automatisering BV – handelend onder de naam KING Software – heeft per 1
maart 2021 haar Algemene Voorwaarden aangepast.
De Algemene Voorwaarden van King Business Software, MUIS en ctrl zijn gebundeld naar
één set met Algemene Voorwaarden voor onze hele groep: KING Software. Over deze
wijziging bent u reeds eerder per mail geïnformeerd.
Aangezien u bij ingebruikname van deze release automatisch instemt met deze nieuwe
Algemene Voorwaarden geven wij nog een korte toelichting op de wijzigingen
• Wat is er aangepast?
• Wij hebben de bestaande Algemene Voorwaarden van de platformen binnen KING
Software herschreven met begrippen en definities die passen bij de volle reikwijdte
van onze dienstverlening.
• Zodra u de nieuwe Algemene Voorwaarden heeft gelezen zult u concluderen dat er
kwa strekking nagenoeg niets is gewijzigd: we maken heldere afspraken over onze
wederzijdse rechten en verplichtingen en u kunt altijd op ons rekenen en bij ons
terecht op het moment dat de dienstverlening niet past bij uw verwachtingen.
• Wat is goed om te weten?
• Definities
De Algemene Voorwaarden beginnen met Definities. We hebben de definities
geüniformeerd en uitgebreid met een aantal begrippen die in de Algemene
Voorwaarden van King Business Software nog niet bestonden, zoals ‘Online
Programmatuur’, ‘Intermediairs’ en ‘Partnerprogrammatuur’.
• Uitgebreid
Doordat de Algemene Voorwaarden zijn opgesteld voor alle diensten die wij leveren,
beschrijven deze Algemene Voorwaarden meer diensten dan dat u van King
Business Software gewend was.
• Looptijd en opzegging
Wij hebben een uniforme beschrijving van contractuele looptijden en
opzeggingsmogelijkheden aan de Algemene Voorwaarden toegevoegd.
• Aansprakelijkheid
Wij hebben de beschrijving van onze aansprakelijkheid in geval van schade
geüniformeerd voor alle diensten die wij leveren.
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