
 

 

Databasewijzigingen in King 5.67 t.o.v. 5.66 
 

Dit document is bestemd voor Kinggebruikers met de functionaliteit King Task Centre of  
King Datadigger, die willen overstappen naar King 5.67. 
 
 

Nieuwe velden 
De volgende velden zijn toegevoegd aan de King-database 

Tabel Veldnaam 
tabBalansCodeDetail 
 

Nieuw veld BcdLastModified 

tabBestelKop  Nieuw veld BstKopEmailExtraTekst 
De extra tekst voor email kan worden opgegeven 

tabBtw Nieuwe velden BtwLndGidVanuit en BtwLndGid 
Verwijzing voor ‘levering vanuit land’ t.b.v. afstandsverkopen 

tabCbsAangifteExport - Nieuw veld CbsAeDouaneregeling 
Tekst t.b.v. douaneregeling 
- Nieuw veld CbsAeLeveringscode 

tabCbsVast Nieuwe velden t.b.v. nieuwe bij te houden douaneregeling 
- CbsVastDouaneregelingInvInvoer 

- CbsVastDouaneRegelingInvoer 

- CbsVastDouaneregelingInvUitvoer 

- CbsVastDouaneregelingUitvoer 

tabFactuurReferentie 
 

Nieuw veld FrefNawBtwNummer 
Het BTW-nummer van de orderdebiteur 

tabJournaalRegel 
 

Nieuw veld JrLastModified  

tabMagazijnOntvangsten Nieuw veld MagOntCbsDouaneregeling, t.b.v. douaneregeling 
tabMagazijnOntvangstenKop Nieuw veld MokLvcNummer, verwijzing naar leveringsconditie t.b.v. 

aangifte 
TabProductieOrderKop Nieuw veld PrdOkAantalRcptProductieGrootte: om per productie de grootte 

te kunnen aangeven (uitsplitsen) 
tabRapDocFormat 
 

- Nieuw veld RdfxslGid 

- Nieuw veld RdfTargetMergePDF: extra PDF-documenten als één 

document doorsturen  

tabReceptuur - Nieuw veld RcptBatchProductieGrootte: per recept de grootte van een 
productie aangeven 

 
 

Nieuwe Tabellen 
Tabel Veldnaam/Opmerking 
tabFactuurRegelVrijeRubriekPartij 
tabFactuurRegelKoppelVrijeRubriekPartij 

Nieuwe tabellen t.b.v. vrije rubrieken partijen in facturatie-
documenten 

tabMagazijnOntvangstHistRglVrRubrPart Nieuwe tabel t.b.v. onthouden vrije rubrieken in 
magazijnontvangsten 

tabMutatieLogGroep, 
tabMutatieLogHoofdGroep, 
tabMutatieLogInstellingen, tabMutatieLogTabel 

Nieuwe tabellen t.b.v. historische wijzigingen binnen de 
administratie 

TabOssAangifteKop 
tabOssAangifteRegel 

Nieuwe tabellen, gereserveerd voor toekomstige functionaliteit 
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Procedures, nieuw of gewijzigd  
Procedure Opmerking 
FactStartVulTussenTabel 
FacturerenBepaalRangeVanOrders 
 

Extra optionele parameter @NoPaperPrints 
 

FactureringOvernemenVrijeRubriekenPartij 
 

Nieuw, t.b.v. overnemen vrije rubrieken partijen 
naar factuur(historie) 

GetDynamischeBestellingArtikelInfo Nieuw, t.b.v. opvragen van extra informatie in 
artikelinfoscherm bij bestellingen 
 

Maatwerk_VrijVoorVerzamellijst Extra placeholder voor maatwerk 
MutatieLog_AddViewHistTable  
MutatieLog_DisableAll 
MutatieLog_DisableGroup 
MutatieLog_DisableTable 
MutatieLog_EnableAll 
MutatieLog_EnableGroup 
MutatieLog_EnableTable 

Nieuwe procedures t.b.v. 
aanmaken/verwijderen dynamische historische 
mutatietabellen 
 

nchar2tag Nieuwe procedure t.b.v. API-ondersteuning 
OspFiatterenToestaanControle Nieuwe optionele parameters 

@IsHandmatigeActie, @Fiat: t.b.v. melding bij 
fiatteren OSP 

Repareer_PosBonnenZonderRegelsOuderDan3Maanden 
Repareer_PosGepindZonderBedragBetaaldMetFoutInEJournaal 
Repareer_PosGepindZonderBedragBetaaldZonderEJournaal 

Nieuwe procedures t.b.v. reparatie POS-bonnen 
 

SetMutatieLogVars Nieuwe procedure t.b.v. historische mutaties 
VrApiGetContent, VrApiGetFields Nieuwe procedures t.b.v. API-ondersteuning 
VrGetContent 
VrGetContentQuery 

- Nieuwe optionele parameter @AddAsResult 
t.b.v. API-ondersteuning 

- Neuwe optionele parameter @AddAsResult 
t.b.v. API-ondersteuning 

- Nieuwe optionele parameter 
@VeldenMoetenBestaan t.b.v. API-
ondersteuning 

- Nieuwe optionele parameter 
@FielListIsIdentifiers t.b.v. API-ondersteuning 

SetMutatieLogVars Nieuwe procedure 
 

 

Webservices 
Zie voor de wijzigingen ten behoeve van de webservices de ‘Changelog’ en de ‘Implementatiehandleiding’ op onze 
website.  
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