Instructies voor inzage administraties

Indien je King Online hebt opgezegd stopt de Hosting na de vervaldatum van het abonnement.
 King Online kun je dan niet meer opstarten en je kunt ook je financiële gegevens niet
meer inzien.
Om toch inzage te houden in je administraties kun je King installeren op een Windows pc of
laptop en je administraties toevoegen. Tenzij je een nieuwe licentie aanschaft kun je niets
wijzigen of toevoegen in je administraties, maar je kunt wel je financiële gegevens bekijken en
printen.
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1. Back-up maken van je KingOnline administratie(s)
Start KingOnline, ga naar ‘Algemeen > Administratie > Backup maken’.
 Maak een ‘Lokale’ back-up van je administratie(s), dus bijvoorbeeld op je harddisk (C:) of USB-stick.
 Onthoud de versie van KingOnline waarin je werkt (rechtsonder hoofdscherm ‘King Release 5.6xx’).
Je kunt alleen deze King release installeren met je eigen licentiegegevens.
 Lokale stations toegankelijk maken voor een externe Back-up
Zorg dat de ‘Lokale Stations’ toegankelijk zijn vanaf de server van King Online:
 Klik op de snelkoppeling van King Online en kies voor ‘Opties’
 Ga naar tabblad ‘Lokale bronnen’, kies voor ‘Meer’ en vink bij ‘Stations’ de juiste externe drives aan.

o


Klik op OK

Start King Online op met ‘Verbinden’.
 Je hebt nu de mogelijkheid om op de aangevinkte Lokale Stations een Back-up van je online
administratie(s) te maken.
o Start King Online, ga naar ‘Algemeen > Administratie > Backup maken’.
o Maak een back-up van alle administratie(s) op je harddisk of USB-stick.

2. King installeren


Download de juiste King software vanaf de website en installeer King op een andere pc of laptop.
NB. Kies dezelfde release van King als waarmee je in de Online omgeving werkt(e).
- Dit is meestal de laatst uitgegeven King-release.
- Op het hoofdscherm van KingOnline staat rechtsonder de Release.
- Kies op de website voor deze release: laatste release of een vorige release.
 Volg de stappen onder de Tab ‘Instructies’.
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3. Backup van je administratie(s) in de King ‘inzage’ versie plaatsen en activeren.


Kopieer alle bestanden vanaf het externe medium naar de Data-map.
Bij een ‘Standaard King installatie’ is de Data-map: C:\Quadrant\King\Data.
NB. Indien gekozen is voor een ‘Aangepaste Installatie’, kies dan die locatie.

Start King zonder administratie op:

Voer de volgende 2 stappen uit voor de administraties die je naar King wilt overzetten:
 De Back-up in King terugzetten
Ga in King naar ‘Algemeen > Administratie > Backup terugzetten’.
Kies bij het invoerveld ‘Administratie’ de Data-map (bijv. C:\Quadrant\King\Data).
- Selecteer je administratie.
- Klik op de knop ‘Terugzetten’.
 Importeer de administratie in King
Na het terugzetten van de back-up moeten de administratie(s) nog in King bekend gemaakt worden.
Ga via ‘Algemeen > Administratie’ naar ‘Administratie Importeren’.
- Selecteer de administratie en klik op ‘Importeren’.

Je kunt hierna je administraties en financiële gegevens bekijken en printen. Je kunt geen nieuwe
boekjaren/boekingen e.d. meer toevoegen.
Neem contact op met onze Verkoopafdeling als je weer een werkende licentie wilt aanschaffen.
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