
 

 

ReleaseNotes in Excel2King 3.0 
Excel2King 2.0 is gewijzigd naar Excel2King 3.0 en is hiermee aangepast naar de nieuwste 
xsd's van King5. 
- Excel bestanden inlezen is eenvoudiger gemaakt, dit kan nu zonder een extra externe inlog. 
- Er zijn diverse bugs opgelost en de diverse performance issues zijn aangepakt. 
 

 

Bugfixes 
Verwijderen meerdere configuraties 
Probleem: Als je meerdere configuraties achter elkaar verwijderde ging de eerste nog goed,  

maar daarna verwijderde hij een andere dan die geselecteerd was. 
 
Tabbladen ‘Incassomachtiging’ en ‘Machtiging gebruik’ 
Probleem:  De extra tabbladen 'Incassomachtiging' en 'Machtiging gebruik' werden niet correct op 

het scherm weergegeven. 
 
Meerdere import problemen zijn opgelost 
Probleem:  Een aantal velden werden verkeerd ingelezen. 
 
 

Nieuwe Functionaliteit 
Er zijn diverse nieuwe velden en een nieuw datagebied toegevoegd, zie hieronder het overzicht. 

• Bekijk in de Help van King5 de ‘Eisen aan het XML-bestand met ….’   van bijv. de ‘…artikelen’, of de  

‘…NAW-gegevens’ (voor de debiteuren, crediteuren en relaties), etc.  

In King5 kun je zien welke velden verplicht zijn en met welke informatie je ze moet vullen. 

 

Artikelen 

ART_DIMENSIE_LENGTE 

ART_DIMENSIE_BREEDTE 

ART_DIMENSIE_HOOGTE 

ART_CBS_LANDOORSPRONG 

ART_ABCINDELING 

ART_INKOOPEENHEID_CBS_LANDOORSPRONG 

Nieuw tabblad, nieuwe velden: 
ART_BTW_AFSTANDSVERKOPEN  

 <ART_BTW_AFSTANDSVERKOPEN> 
 <ART_BTW_LAND> 
   <ART_BTW_LANDCODE> 
   <ART_BTW_LEVERINGVANUIT_EIGENLAND> 
   <ART_BTW_LEVERINGVANUIT_ANDER_EU_LAND> 
   <ART_BTW_LEVERINGVANUIT_LAND_VAN_AANGIFTE> 
   <ART_BTW_LEVERINGVANUIT_NIET_EU_LAND> 
 </ART_BTW_LAND> 
 </ART_BTW_AFSTANDSVERKOPEN> 

ART_PRODUCERENVIADIRECTEPRODUCTIE 

ART_GEBLOKKEERDVOORINKOOP 

ART_MAGAZIJN_LANDCODE 

 
 
 

 
NAW-gegevens (Debiteur, Crediteur en Relaties) 
- t.b.v. de Debiteurgegevens: 

NAW_APARTELEVERINGEN 

DOC_EMAILNAAR 

DOC_REGELSOORT 

Nieuw tabblad, nieuwe velden: 
DOC_CONTACTPERSONEN  

 <DOC_CONTACTPERSONEN> 
   <DOC_CONTACTPERSOON> 
     <DOC_RELNUMMER> 
     <DOC_ADRESROL> 
   </DOC_CONTACTPERSOON> 
 </DOC_CONTACTPERSONEN> 

ICMGEB_NAWBIC is verwijderd 

 

NAW-gegevens  
- t.b.v. de Relatiegegevens: 

NAW_BTWNUMMER  

NAW_KVKNUMMER 
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Orders 

ORK_EMAILEXTRATEKST 

ORK_VERZAMELLIJST 

ORK_APARTLEVEREN 

ORR_AANTALDEZELEVERINGVRRDEENH 

ORR_CBSLANDOORSPRONG 

Nieuw tabblad, nieuwe velden: 
ORR_VRIJERUBRIEKEN  

<ORR_VRIJERUBRIEKEN> 
  <ORR_VRIJERUBRIEK> 
    <ORR_VRIJERUBRIEK_NAAM> 
    <ORR_VRIJERUBRIEK_WAARDE> 
  </ORR_VRIJERUBRIEK> 
</ORR_VRIJERUBRIEKEN> 

 

Magazijnontvangsten 

MOK_INKOOPFACTUURAANMAKEN 

MOK_INKOOPFACTUURVERWERKEN 

 

Partijen 

ART_NUMMER gewijzigd in: PARTIJ_ART_NUMMER 

PARTIJ_NUMMER 

PARTIJ_OMSCHRIJVING 

PARTIJ_CBS_LANDOORSPRONG 

 

Tarieven 

Nieuw tabblad, nieuwe velden: 
TAR_BTW_AFSTANDSVERKOPEN 

<TAR_BTW_AFSTANDSVERKOPEN> 
  <TAR_BTW_LAND> 
    <TAR_BTW_LANDCODE> 
    <TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_EIGENLAND> 
    <TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_ANDER_EU_LAND> 
    <TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_LAND_VAN_AANGIFTE> 
    <TAR_BTW_LEVERINGVANUIT_NIET_EU_LAND> 
  </TAR_BTW_LAND> 
</TAR_BTW_AFSTANDSVERKOPEN> 

NIEUW: 
Magazijnen - een nieuw datagebied, met de 
volgende velden: 

<KING_MAGAZIJNEN> 
  <MAGAZIJNEN> 
    <MAGAZIJN> 
      <MAG_CODE> 
      <MAG_ZOEKCODE> 
      <MAG_OMSCHRIJVING> 
      <MAG_ADRESCODE> 
      <MAG_OPMERKING> 
      <MAG_LOCATIES> 
        <MAG_LOCATIE> 
          <LOC_CODE> 
          <LOC_OMSCHRIJVING> 
          <LOC_ABC_INDELING> 
          <LOC_TYPE> 
          <LOC_OPSLAG_TYPE> 
          <LOC_HOGE_LOCATIE> 
          <LOC_GEBLOKKEERD> 
          <LOC_HOOGTE> 
          <LOC_BREEDTE> 
          <LOC_DIEPTE> 
          <LOC_MAX_VOLUME> 
          <LOC_VRIJERUBRIEKEN> 
            <LOC_VRIJERUBRIEK> 
              <LOC_VRIJERUBRIEK_NAAM> 
              <LOC_VRIJERUBRIEK_WAARDE> 
            </LOC_VRIJERUBRIEK> 
          </LOC_VRIJERUBRIEKEN> 
        </MAG_LOCATIE> 
      </MAG_LOCATIES> 
    </MAGAZIJN> 
  </MAGAZIJNEN> 
</KING_MAGAZIJNEN> 

 


