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Inleiding 
Deze handleiding beschrijft de voorbereidingen die nodig zijn om met de App ‘King WMS 
Magazijnontvangsten’ automatisch etiketten te printen. 
 

Vereisten 
Op je systeem waar King geïnstalleerd is moeten de volgende onderdelen geïnstalleerd zijn voordat de 

job voor het afdrukken van een pakbon ingericht kan worden. 

 King versie 5.61a1 server of hoger 

 King Connector, meest recente versie, werkend en actief. Zie King Connector. 

 

 

https://service.king.eu/downloads/kingconnector/
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Aanmaken Job ‘etiketten afdrukken’  
Deze Job neem je later op in de App om etiketten automatisch te printen. 
 

Stap 1: Maak een etiket 
Start King5 en log in op de administratie die gebruikt wordt voor King WMS Magazijnontvangsten.  
 
Ga naar Voorraad > Magazijnontvangsten > Niet verwerkte Magazijnontvangsten. 

 
 
Kies voor ‘Afdrukken’ en vervolgens voor ‘Etiket’.  
 
Druk op de knop ‘Muteren layouts’ 
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Maak hier het etiket aan voor het afdrukken van etiketten vanuit WMS Magazijnontvangsten.  
Kies een bestaande 900-layout en ‘Kopieer’ deze (zie voor uitleg in de Help: ‘layout kopieren’). 

  
 

 Noteer het lay-out nummer voor later. 
 

Stap 2: Maak in King een Job aan  
Deze Job neem je later op in de App om etiketten automatisch te printen. 
 
1. Ga vanuit het hoofdmenu naar 'Diversen > Jobs'. 

Het onderstaande scherm verschijnt (met je eigen Jobs in King): 

 
 
 

2. Klik op ‘Toevoegen’.  
A. Geef deze nieuwe Job een (nog niet bestaand) ‘Nummer’ en een ‘Omschrijving’.  
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 Noteer het Job-nummer voor later. 

  
 
B. Klik op ‘Toevoegen’ om een ‘Regel’ aan te maken 
     Kies bij de nieuwe regel onder de kolom ‘Soort’ voor Afdruk en  
     Selecteer ‘000-Rapportsoort via JSON’.  
 
C. Selecteer via de knop ‘Printer…’ de juiste printer om de etiketten af te drukken. 

NB. Kies niet voor de ‘Default printer’, maar selecteer de printer expliciet. 
Het proces voor het afdrukken wordt onder een andere account gestart dan de ingelogde 
gebruiker, waardoor mogelijk onverwacht gedrag! 

 
Sluit het venster.  

Stel de App WMS Magazijnontvangsten in. 
Meld je aan in de app WMS Magazijnontvangsten en ga naar het instellingenscherm. 

 
 
 
 
Vul bij ‘Jobnummer etiket’ het nummer van de zojuist 
aangemaakte job in en bij ‘Layout etiket’ het lay-out nummer. 
 
Bij het verwerken van een magazijnontvangst met de App 
worden de etiketten automatisch geprint op de opgegeven 
printer in de Job. 
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