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Banktransacties automatisch verwerken 
Vanaf King 5.62 kunnen de banktransacties van de grote banken automatisch gematcht en geboekt 
worden in je King administratie. 
 
- Dit houdt in dat zodra de transacties in King zijn ingelezen (via de handmatige manier of via de 

Bankenkoppeling), King meteen de bijbehorende debiteur-/crediteur- of grootboekrekening erbij 
zoekt en op de juiste facturen afboekt.  

- Om het Banksaldo in je boekhouding up-to-date te hebben, boek je de transacties die niet 
automatisch geboekt konden worden, op een tussenrekening.  
Hierdoor heb je altijd een actueel banksaldo en dus een beter inzicht in je liquiditeit. 

- Transacties die op de tussenrekening zijn geboekt of niet verwerkt konden worden, kun je later zelf 
op de normale wijze naar de juiste grootboekrekening(en) boeken.  

 
 

Instelling bankrekening in King 
Om regels automatisch te laten boeken door King zijn er bij de bankrekening wijzigingen aangebracht.  

➢ Zie Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen. 

 
 
- Ontvangen transacties autom. boeken en op tussenrekening vanaf datum 

Geef hier de datum op vanaf wanneer King moet beginnen met automatisch boeken van de mutaties. 
- Tussenrekening t.b.v. nog te verwerken transacties  

Geef hier de tussenrekening op waarop de ‘niet verwerkte transacties’ geboekt moeten worden. 
- Ontvangen banktransacties met transactiedatum vanaf xx-xx-xxxx direct automatisch boeken 

Dit vinkje zorgt ervoor dat King het afschrift, vanaf de opgegeven datum automatisch gaat boeken. 
Dat geldt ook voor de tussenrekening indien die is opgegeven. 

- Banktransacties automatisch boeken via verwerken banktransacties 
Dit vinkje zorgt ervoor dat bij handmatig verwerken van het ingelezen bankafschrift de posten 
automatisch gematcht en geboekt worden.  
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Mutatieregels inzien 
Als het rekeningafschrift ingelezen en geboekt is kun je zien welke regels wel, en welke regels niet, of op 
de tussenrekening geboekt zijn.  
- Ga hiervoor naar het ingelezen afschrift via menupunt Financieel > Bankieren > Bankmutaties 
- Selecteer het betreffende afschrift en klik op Info regels.  
- Het venster toont de regels (transacties) van het afschrift. 

 
 
Kies bij het menupunt ‘Weergeven’ voor de ‘Volledig geboekte transacties’ en/of de ‘Niet volledig 
geboekte transacties’. 
- De niet volledig geboekte transacties worden in het rood weergegeven. 
 
 

Niet geboekte transacties verwerken 
1. Voor het verwerken selecteer je de eerste niet geboekte regel en klik je onderin het venster op 

‘Verwerken > Vanaf de geselecteerde regel’.  
2. Het venster ‘Verwerken ERA-bestand’ verschijnt met het bedrag dat op de tussenrekening is geboekt. 
3. Verwerk deze regel nu door deze op de juiste rekening/openstaande post te boeken.  
4. De boeking op de tussenrekening zal hierdoor ongedaan gemaakt worden en de regel zal op de juiste 

rekening geboekt worden. 

 
 

Via de knopjes  rechtsboven, kun je bladeren door het afschrift en de niet geboekte regels verwerken. 

 


