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OVERZICHT FACTUUR2KING
Stuur met enkele drukken op de knop pdf-facturen direct naar King. Factuur2King herkent ingescande facturen en
koppelt deze aan de juiste crediteur in King. U hoeft de gescande facturen dan alleen nog maar goed te keuren,
waarna ze verwerkt worden in King. Dit scheelt veel handmatige invoer en voorkomt fouten.
FUNCTIONALITEIT:


















Directe koppeling met King en meerdere King administraties koppelen
Automatisch herkennen van gegevens uit inkoopfacturen; op basis van het BTW/ KvK / IBAN nummer
wordt op de factuur het juiste King crediteurnummer gekoppeld en worden het klantnummer,
factuurnummer, totaalbedrag, BTW bedrag en BTW tarief en grootboekrekening ingevuld
Correctie van de verwerkte facturen voordat deze naar King worden gestuurd
Bedragen als totaal inlezen of verdelen over meerdere regels
Verwerken van één of meerdere BTW tarieven
Verschillende boekdatums voor crediteur en kostenregel
Controle op dubbele factuurnummers en geblokkeerde maanden, boekjaren en crediteur
grootboekrekeningen
Naamgeving van omschrijving en betalingskenmerk bepalen
Verwerken facturen die uit meerdere pagina’s bestaan
Onbeperkt aantal facturen verwerken
Meerdere King administraties koppelen
Eén configuratie voor alle King administraties
Overzichtelijk dashboard met alle administraties en de hoeveelheid te verwerken facturen
Automatisch doorsturen aan King, via King Jobs worden journaalposten en archiefstukken ingelezen
Terugkoppeling voor eventuele fouten bij het inlezen met mogelijkheid dit direct te corrigeren
Zelflerend; correcties, van btw-codes, klantnummers en factuurnummers, door de gebruiker worden voor
de volgende factuur van dezelfde leverancier automatisch ingevuld.

Verkoopfacturen, betalingskortingen en g-rekeningen verwerken is ook mogelijk met extra (gelijknamige) opties.
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SYSTEEMEISEN:
-

-

-

-

-

-

-

-

Naast de systeemeisen die King aan een systeem stelt (https://service.king.eu/systeemeisen-king-5-59/)
adviseren wij een recent multiprocessor/multicore Intel i5/i7 systeem (zeker als doorzoekbare PDF’s
worden gemaakt op hetzelfde systeem, bijvoorbeeld met ABBYY Finereader), minimaal 4GB werkgeheugen
(8GB aanbevolen) met stelselmatig 0.5-1GB vrij voor Factuur2King en een snelle netwerkverbinding met de
King- en file server(s).
Ondersteunde besturingssystemen voor Factuur2King en Factuur2King Service: Windows 7 Service Pack 1,
Windows 8 of Windows 8.1 / Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server
2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10 en Windows Server 2016 (Terminal Server en Citrix worden
ook ondersteund)
Factuur2King is een 32-bit applicatie, werkt op zowel 32-bit als 64-bit Windows systemen
Microsoft .Net Framework 4.5.1 (het installatieprogramma zal er om vragen indien niet aanwezig op uw
systeem, maar u kunt deze ook downloaden en installeren via
http://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=42643)
.Net Framework 4.5.2 of 4.6.x/4.7 wordt ook ondersteund, maar is niet vereist
Microsoft SQL Server Compact Edition v4 SP1 (te downloaden via
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30709)
De King client moet geïnstalleerd zijn op elke PC waarop Factuur2King actief is en van een versie zijn die
door de King helpdesk wordt ondersteund
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid voor het blokkeren van facturen vanuit Factuur2King, dan
moet King (minimaal versie 5.50) volgens de server installatie (dus niet een standalone installatie) op uw PC
zijn geïnstalleerd. – zie bijlage I
PDF applicatie voor het weergeven van PDF bestanden in Factuur2King, bijvoorbeeld
o Adobe PDF Reader - zie bijlage II
o Foxit Reader - zie bijlage III
Scanner die doorzoekbare PDF’s kan maken via (automatische) tekstherkenning (MiKiBusiness-Software
adviseert de volgende Fujitsu ScanSnap iX500) of losse software die scans automatisch kan omvormen tot
doorzoekbare PDF (bijvoorbeeld ABBYY Finereader).
Er is geen minimale vereiste aan de resolutie van de scanbestanden, maar voor tekstherkenning adviseren
wij facturen te scannen met een resolutie van 300dpi. Dit geeft de beste kwaliteit/grootte van het bestand
verhouding.
U beschikt over minimaal King Financieel. De King Administratie(s) waarvoor u facturen wilt verwerken
moeten beschikken over de opties de Koppelingen Toolkit en Digitaal Archief.
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1. FACTUUR2KING STARTEN

In deze gebruikershandleiding gaan we ervan uit dat de stappen van de installatiehandleiding zijn gevolgd en dat
volgende stappen zijn uitgevoerd:


Er zijn King Jobs aangemaakt voor elke administratie in King (waar Factuur2King facturen naar moet
exporteren) voor het importeren van Digitaal Archiefstukken en Journaalposten;
 Er is een Archiefsoort aangemaakt in King voor het organiseren van Archiefstukken;
 De benodigde Microsoft .Net Framework 4.5.1 en SQL Compact Framework software is geïnstalleerd op de
PC waarop Factuur2King wordt gebruikt;
 Op de PC waarop Factuur2King wordt gebruikt is King geïnstalleerd;
 Externe toegang is ingesteld voor de administraties waar de gebruiker op deze PC toegang toe moet
hebben;
 Factuur2King is geïnstalleerd op de PC en er is een DEFAULT of één of meer administraties geconfigureerd.
 Indien nodig zijn de King Webservices geconfigureerd.
Na installatie en het aanmaken van de configuraties zijn de volgende bestanden zichtbaar in de map waarin
Factuur2King is geïnstalleerd:

Start het programma Factuur2King door te dubbelklikken op “Factuur2King” of gebruik de snelkoppeling die bij de
installatie is aangemaakt op het bureaublad:

In Windows Vista / Windows 7 / Windows 10 is de Factuur2King 2.5 snelkoppeling ook te vinden onder Start > Alle
programma’s > Factuur2King 2.5.

Pag. 5 / 93

King Business Software

U kunt Factuur2King 2.5 ook terugvinden in het Start scherm van Windows 8 (via de Windows toets op het
toetsenbord).

Als Factuur2King is opgestart ziet u het volgende startscherm. Het scherm is opgebouwd uit verschillende
onderdelen.

Rechts bovenin ziet u een lijst van King administraties die zijn geactiveerd op uw PC. Of een administratie
beschikbaar is wordt ingesteld in King via het menu Algemeen > Administratie > Externe toegang beheren.
Ziet u de administratie die u wilt gebruiken hier niet tussen staan, dan moet u deze eerst in King activeren op uw PC
voor gebruik met Factuur2King (zie hoofdstuk 2 van de installatiehandleiding).
Heeft u de administratie beschikbaar gemaakt, dan kunt u de lijst verversen met de knop aan de rechterkant van de
lijst (als u Factuur2King herstart of van het configuratiescherm naar het startscherm gaat wordt de lijst ook
automatisch ververst):
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Onder de lijst staan één of meer grote blauwe knoppen met een getal erin. Deze knoppen gebruikt u om het
inlezen van facturen te starten.

De knop houdt de pdf-bestanden map in de gaten die in de configuratie van de administratie is ingevuld. Als u in de
lijst erboven van administratie wisselt zal de knop eronder worden bijgewerkt met de actuele waarde van de
hoeveelheid aanwezige pdf-bestanden.
Het grote getal 3 toont dat er op dit moment 3 pdf-bestanden klaar staan om in te lezen in Factuur2King voor de
administratie DemoArt.
In het rode gedeelte van de knop staat het totaal aantal te verwerken facturen, dit is het aantal dat nog ingelezen
moet worden + facturen die al eerder ingelezen zijn, maar nog niet naar King zijn gestuurd.
Of u naast de knop Inkoopfacturen ook de knop Verkoopfacturen ziet is afhankelijk van of in uw licentie ook de
optie Verkoopfacturen is geactiveerd. Factuur2King kan namelijk niet alleen inkoopfacturen verwerken, maar ook
verkoopfacturen die in een ander programma dan King zijn gemaakt. Hierbij is het van belang dat op de
verkoopfactuur het debiteurnummer van de klant voor komt, dit gebruikt Factuur2King om de koppeling te maken.
In het gele vlak wordt getoond voor welke administraties er nieuwe bestanden klaar staan of nog facturen te
verwerken zijn. Dit is een optelling van alle aantallen voor in- en verkoopfacturen en de UBL-varianten daarvan.
Als u op een administratiecode drukt in het gele gedeelte (hieronder DemoArt en DemoFin), dan schakelen de
blauwe blokken automatisch over naar die administratie en kunt u op het blauwe vlak drukken om facturen in te
lezen.

Links bovenin ziet u de versie van Factuur2King die u gebruikt, handig om te beoordelen of u gebruik maakt van de
laatste versie.
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Als laatste ziet u links onderin het scherm een paarse knop die u kunt gebruiken om de configuratie van één of
meerdere administraties aan te passen:
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2. FACTUREN VERWERKEN

Selecteer de administratie waarvoor u facturen wilt inlezen.
Om facturen te verwerken moet u ervoor zorgen dat uw scanner doorzoekbare pdf-bestanden op de aangegeven
locatie opslaat of deze zelf op deze locatie plaatsen.
Factuur2King kijkt hiervoor in de map die is ingesteld in de configuratie bij de administratie (Configuratie >
selecteer Administratie > Aanmaken/Wijzigen aangepaste configuratie of Bewerken DEFAULT-configuratie >
tabblad Inkoopfacturen).
In onderstaand voorbeeld is dit “D:\FACTUUR2KING\Inkoopfacturen\DemoArt\” (<administratiecode kan in
DEFAULT-configuratie worden ingevuld om automatisch de King administratiecode in een locatie op te nemen):

Factuur2King leest pdf-bestanden uit. Deze pdf-scans van facturen (en elektronische facturen die bijvoorbeeld via
e-mail worden gestuurd) moeten zogenaamde doorzoekbare/searchable pdf-bestanden zijn. Standaard maken
scanners een plaatje van een factuur, het is dan niet mogelijk om de tekst uit de PDF te selecteren en Factuur2King
kan dan ook geen gegevens herkennen.
Dit betekent dat er tekstherkenning moet worden gedaan op facturen. Deze functionaliteit zit niet in Factuur2King,
maar vaak wel in scanners zelf onder de noemer OCR of doorzoekbare/searchable PDF. Er is ook software
beschikbaar die pdf-bestanden kan oppakken en doorzoekbaar maken, bijvoorbeeld Abbyy Finereader.
Controleer dat er nieuwe pdf-bestanden klaar staan (het getal is groter dan 0) of dat er te verwerken
inkoopfacturen staan in het rode gedeelte van de knop.
Druk op de blauwe knop om het verwerken van facturen te starten voor de administratie die in de selectielijst
boven de knop is vermeld:
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Factuur2King haalt alle nieuwe facturen op en zal de eerste factuur analyseren:

Bestanden die worden ingelezen worden verplaatst naar een “\processing\” map binnen de aangegeven locatie, op
deze manier wordt voorkomen dat hetzelfde bestand nogmaals wordt ingelezen.
Let op, haal de bestanden niet zelf weg uit de processing map, Factuur2King gebruikt de pdf-bestanden om de
facturen aan u te tonen. Zodra de factuur in King is ingelezen wordt de factuur automatisch door King uit de
processing map verwijderd.

Fout
Staat er ‘Fout – Controleer configuratie’ op de knop, dan is de locatie niet in de configuratie ingesteld of kan de
map mogelijk niet worden gevonden. Druk om dit te controleren op de knop, Factuur2King controleert dan de
configuratie en geeft aan waar er mogelijke problemen zijn.
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Controle configuratie
Voordat de factuurbestanden worden geladen, wordt eerst gecontroleerd of alle verplichte velden van de
configuratie zijn ingevuld, dat de bestandslocaties die zijn opgegeven aanwezig zijn (anders vraagt Factuur2King of
het deze mag aanmaken) en dat de verbinding met de King administratie kan worden opgezet.
Zonder deze instellingen en bestandslocaties is het voor Factuur2King niet mogelijk om gegevens naar King te
sturen. Afhankelijk van de melding stopt het inleesproces of krijgt u de mogelijkheid een ontbrekende map aan te
(laten) maken:

King gegevens
Voordat de facturen worden getoond wordt er contact gemaakt met de gekozen King administratie. Hierbij worden
alle actieve crediteuren, King btw-gegevens en tegenrekeningen ingeladen voor de analyse van de facturen en de
selectielijsten waaruit u gegevens kunt selecteren.
Indien het niet mogelijk is verbinding te maken met de King administratie, controleer dan dat de King database
server actief is en dat de juiste stappen zijn gevolgd in hoofdstuk 2 van de installatiehandleiding.
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2.1 FACTUREN CONTROLEREN

Als alle nieuwe facturen zijn ingelezen worden deze een voor een getoond in het scherm van Factuur2King.
Mocht u hierbij de eerste keer de vraag krijgen om het pdf-bestand te downloaden, controleer dan of Adobe PDF
Reader of Foxit PDF Reader zijn geïnstalleerd op de PC en dat PDF bestanden binnen Internet Explorer kunnen
worden geopend. Zie hiervoor bijlage II van deze handleiding.
Informatie controleren
Voordat de facturen naar King worden gestuurd kunt u de gevonden informatie controleren en eventueel
aanpassen. Links ziet u de factuur, rechts de informatie die automatisch is gevonden.

Van elke factuur wordt de inhoud bekeken en worden de gegevens uit de factuur gehaald die relevant zijn voor de
verwerking van de factuur. De gevonden gegevens worden gecontroleerd met gegevens die bekend zijn in King en
eventuele correcties die u eerder heeft toegepast voor de relevante crediteur.
Controleer alle velden, de informatie zoals hier staat wordt naar King gestuurd. Voer de controle uit van boven
naar beneden, wijzigingen in de bovenste velden kunnen soms gevolgen hebben voor de waarden die automatisch
worden ingevuld in lagere velden en zo voorkomt u dat door uzelf ingevoerde waarden worden overschreven.
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Meerdere monitoren
Indien u beschikt over meerdere monitoren en u wilt de factuur beeldvullend weergeven, dan kunt u rechts
onderaan het scherm het rechter gedeelte loskoppelen van het hoofdscherm.

Er verschijnen dan twee schermen. U kunt deze naar wens verslepen naar een ander scherm. Of bijvoorbeeld met
de windowstoets+pijltje links/rechts aan een rand van het scherm plakken.
In het linkerscherm wordt de factuur schermvullend weergegeven (is het scherm de maximale grootte, dan is de
factuur beeldvullend) en in het rechterscherm zijn de velden en de navigatie zichtbaar. Deze werken verder precies
zoals als alle onderdelen in één scherm worden weergegeven.

De volgende keer dat u de meerdere monitoren functie gebruikt zal automatisch het juiste scherm in de juiste
monitor worden weergegeven (tenzij die monitor uit staat).
Als u op de rode sluit knop drukt van het scherm met de factuur velden zal dit scherm weer in het hoofdscherm
worden opgenomen.
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Verplichte velden
Met behulp van rode bolletjes worden verplichte velden aangegeven waarin geen informatie is ingevuld of
waarvan de lengte langer is dan de maximale lengte die bij dat veld hoort.
Door met de muis over het rode bolletje te gaan ziet u de reden waarom de inhoud (of het gebrek hieraan) wordt
afgekeurd.

Aangezien er 'oneindig' veel verschillende factuurlay-outs zijn en dat resultaten afhankelijk zijn van de kwaliteit van
de scans en tekstherkenningssoftware, is het onmogelijk te garanderen dat altijd alle velden worden herkend. Door
middel van uitgebreide tests met allerlei facturen hebben wij vastgesteld dat gemiddeld 80-90% van de velden
wordt herkend.
Daarnaast is de herkenning ook afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens aanwezig in uw boekhouding, hiervoor
hebben we ‘zelflerende’ functionaliteit toegevoegd waardoor bij een volgende keer inlezen van de factuur de
herkenning waarschijnlijk beter zal zijn.
Mocht blijken dat een aantal veel voorkomende facturen stelselmatig niet goed genoeg herkend worden, kan door
MiKi-Business-Software worden onderzocht waardoor dit komt. Het onderzoeken van een factuur is op basis van
'no-cure no pay', de onderzoekskosten bedragen € 125 per factuur.
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Doorzoekbare PDF
Als het pdf-bestand niet een doorzoekbare PDF is zal Factuur2King geen gegevens kunnen vinden. U kunt de
gegevens nog steeds wel via Factuur2King verwerken, maar u moet alle gegevens zelf invoeren en ervoor zorgen
dat de rode bolletjes verdwijnen, waar Factuur2King dit anders voor u doet.

2.2 ZELFLEREND

De 100% succesvolle analyse van facturen kan nooit volledig gegarandeerd worden, dit ligt erg aan de kwaliteit van
de scan van de factuur, maar ook de indeling van de factuur en of alle benodigde gegevens correct voor komen op
de factuur.
Indien er bij de analyse een foute waarde is ingevoerd kunt u deze zelf aanpassen. Hiervoor kunt u gebruikmaken
van de weergave van de factuur in het linkerdeel van het scherm. Door in te zoomen kunt u gegevens beter zien en
eventueel ook kopiëren en plakken in de velden aan de rechterkant.
Het programma is zo ingericht dat correcties aan het klantnummer, het factuurnummer of een aangepast btwnummer worden opgeslagen en bij een volgende factuur van dezelfde crediteur wel juist worden gekoppeld.

Pag. 16 / 93

King Business Software

2.3 BTW-NUMMER, KVK-NUMMER OF IBAN

Om de factuur goed te verwerken in King is het van belang dat het crediteurnummer uit King wordt gekoppeld aan
de factuur. Op deze manier kunnen het archiefstuk en de journaalregels hieraan worden gekoppeld.
Factuur2King zoekt bij het analyseren van de factuur naar op de factuur aanwezige Btw-, KvK- of IBAN-nummers en
probeert deze te vinden in de King administratie.
Indien één van deze waarden is gevonden wordt automatisch de crediteurnaam en grootboekrekening (indien
ingesteld in King als standaard tegenrekening) behorende bij de crediteur opgehaald uit de King administratie en
ingevuld als gevonden waarde.

U weet dat het koppelen hiervan goed is gegaan als de bedrijfsnaam en het crediteurnummer van de crediteur
wordt weergegeven (achter de naam staat verder de standaard King btw-code en het tarief, indien dit voor de
crediteur is bepaald in King).
Geen koppeling
Indien de koppeling niet kan worden gemaakt is het Crediteurnummer veld leeg en wordt er een rode melding
gegeven:

U kunt handmatig een crediteur uit de lijst selecteren. Dit kan door te beginnen met het intikken van de naam of
het crediteurnummer van de crediteur. De lijst zal automatisch verversen en alle crediteuren tonen die voldoen aan
de ingevoerde gegevens. Zo kunt u snel de gewenste crediteur kiezen en doorgaan met boeken.
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Let op, als er geen waarde is ingevuld in het Btw/KvK/IBAN veld, dan kan Factuur2King niet gebruik maken van de
zelfleer mogelijkheid en automatisch de juiste crediteur tonen bij deze factuur. Het loont dus om eenmalig de juiste
waarden in King te zetten en te profiteren van de automatische selectie.
Geen Btw-nummer, KvK-nummer of IBAN gevonden
Indien er geen waarde is gevonden voor Btw-nummer, KvK-nummer of IBAN, dan blijft dit veld leeg en is het
Crediteurnummer veld leeg. In dat geval kunt u de juiste waarde kopiëren uit de factuur aan de linkerkant van het
scherm en plakken in het veld aan de rechterkant van het scherm.
Stel voordat u de gegevens kopieert in welke waarde u gaat kopiëren, Btw, KvK of IBAN:

Selecteer vervolgens de gewenste gegevens en kies met de rechtermuisknop voor Kopiëren:

Indien de ingevulde waarde voor komt in King zal de crediteur nu wel worden gevonden (het maakt hierbij niet uit
of er spaties of punten in het Btw-nummer op de factuur staan, Factuur2King zal deze tekens wegfilteren, omdat
deze tekens in het King Btw-nummer veld niet zijn toegestaan):

Wel Btw-nummer, KvK-nummer of IBAN gevonden
Als Factuur2King wel een Btw, KvK of IBAN-nummer heeft kunnen vinden of u heeft deze zelf ingevuld, maar er is
geen crediteur gekoppeld, controleer dan bij de crediteur in King op het tabblad Financiële gegevens dat de
crediteur voor komt in King en, zoja, dat het juiste Btw-, Kvk- en/of IBAN- nummer hier is gekoppeld.
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Indien hier een foute/ontbrekende waarde staat ten opzichte van de factuur, pas dit dan in King aan terwijl de
factuur in Factuur2King nog open staat.

Druk na de aanpassing in King (let op dat eerst de crediteur met de Sluiten knop is gesloten in King) op de verversen
crediteurlijst knop naast de selectielijst om de crediteur opnieuw te zoeken:

Indien de wijziging goed is doorgevoerd in King wordt de crediteur na het indrukken van de verversen knop
automatisch gekoppeld en weergegeven:

Meerdere Btw-nummers
Het zou ook kunnen dat Factuur2King een verkeerd Btw-nummer heeft gevonden, mogelijk omdat er meerdere
btw-nummers op de factuur staan genoemd. Voer dan handmatig het juiste BTW Nummer in (door het in te tikken
of door het Btw-nummer te kopiëren). De zelfleer functie zal de volgende keer proberen dit btw-nummer direct te
vinden op de factuur.
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2.5 DIVERSEN CREDITE UR
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een factuur onder een algemene crediteur te boeken dan kunt u
onderaan het scherm een vinkje plaatsen bij Boeken op diversen crediteur.

Automatisch wordt dan de crediteur geselecteerd die u in de configuratie (Configuratie > selecteer administratie >
Aanmaken/Wijzigen aangepaste configuratie > tabblad Inkoopfacturen) heeft geselecteerd.

De crediteur en de bedrijfsnaam uit King worden automatisch ingevuld nadat Boeken op diversen crediteur is
aangevinkt:
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2.5 KLANT- EN FACTUURNUMMER

Het volgende onderdeel is het externe klantnummer en factuurnummer. Factuur2King zal deze op de factuur
proberen te vinden aan de hand van een uitgebreide lijst van selectiecriteria.

Is één van de gevonden waarden verkeerd ingevuld, dan kunt u deze handmatig wijzigen. Deze wijzigingen gebruikt
Factuur2King voor de zelfleer functie, zodat de volgende keer dat deze crediteur wordt gevonden deze gegevens
juist worden ingevuld.
Controle dubbele factuurnummers
Indien een factuurnummer al voor komt in de King administratie voor het geselecteerde boekjaar (aan de hand van
de ingevulde boekdatum) en de geselecteerde crediteur, dan zal Factuur2King een melding geven dat dit een
dubbel factuurnummer is.

Het is dan niet mogelijk de factuur naar King te sturen. Is het toch noodzakelijk om de factuur naar King te sturen,
omdat het bijvoorbeeld een correctie is, dan kunt u het factuurnummer handmatig aanpassen of de factuur eerst
uit King verwijderen.
Of u kunt de factuur uit de lijst van te verwerken facturen verwijderen door het de verwijder knop bij de navigatie
in te drukken:

Factuur2King zal u hierbij ook vragen of de PDF ook moet worden verwijderd. Kiest u hier nee, dan zal de factuur in
de ‘processing’ map blijven staan. Factuur2King zal deze echter niet nogmaals inlezen of verwerken.
Factuur2King zal u hierbij ook vragen of de PDF ook moet worden verwijderd. Kiest u hier nee, dan zal de factuur in
de ‘processing’ map blijven staan. Factuur2King zal deze echter niet nogmaals inlezen of verwerken.
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U kunt het bestand later handmatig verwijderen of deze uit de processing map naar de hogergelegen map slepen
om deze opnieuw door Factuur2King te laten oppakken.
2.6 BOEKDATUMS

Als er geen factuurdatum wordt herkend door Factuur2King moet u deze zelf ingeven.

Dit kunt u doen door in het Factuurdatum veld de waarde van de dag (met twee cijfers) in te vullen. Automatisch
verspringt het veld dan naar de waarde van de maand (hier wordt automatisch de huidige maand ingevuld, dit kunt
u door een andere waarde in te vullen wijzigen en anders kunt u met de pijltjestoets naar de volgende waarde
springen) en vervolgens de waarde van het jaar (het huidige jaar).
De datum wordt automatisch gekopieerd naar de overige datumvelden. Dit is afhankelijk van de configuratie. U
kunt hierin ook instellen dat bij de andere velden automatisch de huidige datum in plaats van de factuurdatum
wordt gebruikt.

Als de factuurdatum is ingesteld, kunt u ook handmatig de datums aanpassen. Bijvoorbeeld als de kostenregel in
een andere maand moet worden geboekt.
Indien een boekdatum wordt ingevuld die is geblokkeerd in King, dan ontvangt u hiervan melding:

Waarschuwing datumveld
Indien de gevonden/ingevulde datum meer dan 1 maand in de toekomst ligt of in een vorig boekjaar, dan wordt er
een vraagteken getoond naast het datumveld. Dit is puur een optische melding, waardoor het makkelijker wordt
‘vreemde’ datums te herkennen, dit heeft geen gevolgen voor het kunnen boeken van de factuur.
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In de configuratie instellingen behorend bij de administratie kan op het tabblad Inkoopfacturen worden ingesteld
dat het boekdatum crediteurregel en boekdatum kostenregel veld niet hoeft te worden getoond (als u dit toch
nooit gebruikt).
In dat geval neemt het factuurdatum veld de rode bolletjes over mocht er in de periode niet kunnen worden
geboekt in King.

2.7 BOEKSTUKNUMMER

Het boekstuknummer is een optioneel veld dat alleen zichtbaar is als in de administratie is ingeschakeld dat dit veld
verplicht moet worden ingevuld.
Normaal gesproken maakt King automatisch een boekstuknummer aan bij het inlezen van de boekingsgang, maar
het zou kunnen dat bij u een proces actief is dat buiten King om een stuknummer aan een factuur wordt
toegewezen of dat bij Verkoopfacturen het stuknummer wordt gevuld met het factuurnummer.
In dat geval kunt u zelf een boekstuknummer invullen:

Factuur2King zal in de King administratie controleren dat het boekstuknummer niet al voor komt in het relevante
dagboek en het gewenste boekjaar.

2.8 OMSCHRIJVINGEN

Vervolgens worden de omschrijvingen van de factuur ingevuld:
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De boekstukomschrijving wordt ingevuld bij de journaalpost omschrijving in King, de factuuromschrijving als
journaalregel omschrijving en betalingskenmerk in het betalingskenmerk veld van King.
Hierbij wordt ook gecontroleerd of de ingevoerde waarden voldoen aan de maximale lengte die deze waarden in
King mogen hebben:

U kunt de gegevens handmatig aanpassen om deze te laten voldoen aan de maximale lengte eisen.
In eerste instantie worden in bovenstaand voorbeeld de boekstukomschrijving, factuuromschrijving en het
betaalkenmerk veld ingevuld aan de hand van de instellingen in de configuratie van de administratie (zie
Configuratie > selecteer de Administratie > Aanmaken/Wijzigen aangepaste configuratie of Bewerken DEFAULTconfiguratie > tabblad Journaalpost Importbestand).

In de configuratie kan door middel van een variabele automatisch de waarde in het relevante veld worden
ingevuld, maar u kunt ook (zoals bij boekingsgang omschrijving) vaste tekst invullen.
Bijvoorbeeld in bovenstaand voorbeeld wordt in het boekstuk omschrijving veld automatisch het crediteurnummer,
een ‘forward-slash’ en het factuurnummer ingevuld.
Let op: Als u een andere crediteur kiest of het factuurnummer aanpast, dan worden automatisch het
boekstukomschrijving veld en andere velden aangepast. Controleer dus eerst de bovenliggende waarden, voordat u
eventueel handmatig wijzigingen maakt in deze velden, anders worden uw wijzigingen weer overschreven.
Als de factuur omschrijving gelijk moet zijn aan de boekstuk omschrijving, dan kunt u gebruik maken van de
variabele <boekstukomschrijving> om deze automatisch te laten invullen.
Wilt u een waarde altijd leeg laten, zodat u zelf gegevens moet invoeren, geef dan de variabele <leeg> op in de
configuratie.
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De waarde Boekingsgang omschrijving wordt in King ingevuld bij Aangemaakt t.g.v. (maar alleen als is ingesteld
dat er een boekingsgang wordt gemaakt voor elke factuur):

Onderstaand ziet u waar de overige omschrijvingen worden geplaatst in de boekingsgang, journaalpost en
journaalregels:
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2.9 VALUTA

Aan de factuur kan nu ook een valuta worden gekoppeld. Deze valuta wordt gebruikt voor alle bedragen (dus ook
voor bedragen op verdeelregels).

Factuur2King haalt de lijst met valuta op uit de King administratie en koppelt aan de factuur de standaard
valutacode die in King is toegewezen aan de crediteur:

U kunt handmatig de valuta wijzigen.
Let op: Er wordt geen detectie gedaan op de valuta in de factuur zelf.
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2.10 FACTUURTOTAAL EN BTW

Vervolgens wordt het factuurtotaal inclusief btw-bedrag ingevuld en het btw-tarief dat hoort bij de factuur. Hierbij
maakt Factuur2King gebruik van de lijst van Btw-codes in King. Om een btw-tarief te herkennen moet deze dus
aanwezig zijn in King.

U kunt een btw-tarief selecteren door deze uit de lijst te selecteren of door het intikken van de btw-code of het btwpercentage.
Als het btw-tarief wordt toegewezen of gewijzigd, dan wordt automatisch het (nieuwe) btw-totaal uitgerekend.
Aan de rechterkant wordt ook het totaal exclusief btw getoond. Wijkt dit af van de btw op de factuur (bijvoorbeeld
omdat rekenkundig afronden op de factuur verkeerd is toegepast), dan kunt u handmatig het btw-totaal
aanpassen.

U kunt bedragen invoeren met een komma of decimaal als decimaalteken, Factuur2King zal dit automatisch
omzetten naar de Nederlandse standaardnotatie. Hetzelfde gebeurt voor de gevonden bedragen op de factuur.
Er wordt van uit gegaan dat alle bedragen in Euro worden ingevuld.
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Meerdere btw-tarieven op de factuur
Komen er meerdere (Nederlandse) btw-tarieven voor op de factuur, dan zal Factuur2King deze ook proberen te
herkennen.
Indien herkend, dan zal Factuur2King automatisch verschillende regels aanmaken voor de verschillende bedragen
en tarieven die zijn gevonden op de factuur, waarbij ook rekening wordt gehouden met posten waarover geen Btw
verschuldigd is (in dat geval wordt de btw-code NVT – niet van toepassing ingevuld):
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2.11 GROOTBOEKREKENING KOPPELEN

Standaard maakt Factuur2King gebruik van de default-tegenrekening die bij de crediteur is ingesteld in King
(tabblad Financiële gegevens van de crediteur kaart) om de tegenrekening in te vullen.

Indien deze niet in King is opgegeven blijft dit veld leeg en moet u deze kiezen in Factuur2King.
Als u handmatig een grootboekrekening invoert kunt u snel de gewenste grootboekrekening koppelen door een
deel van het woord of het tegenrekeningnummer in te tikken, de lijst wordt dan gefilterd op de waarden die
daaraan voldoen:

Het is mogelijk een default-tegenrekening op te geven die wordt gebruikt als in King bij de crediteur geen
tegenrekening is opgegeven. Automatisch wordt dan de grootboekrekening gebruikt die u in de configuratie
(Configuratie > selecteer administratie > Aanmaken/Wijzigen aangepaste configuratie > Inkoopfacturen tabblad)
heeft ingevoerd.
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2.12 KOSTEN/BTW VERDELEN

Bestaat de factuur uit meerdere soorten kosten, bijvoorbeeld abonnementsgeld en belkosten, of meerdere btwtarieven (en heeft Factuur2King die niet automatisch gevonden) of wilt u een referentienummer koppelen aan de
boeking, dan kunt u met de knop Verdelen deze kosten verdelen over meerdere rekeningen.

De knop Verdelen is alleen actief als alle verplichte velden zijn ingevuld. Dit laatste geldt niet voor de velden King
btw-code, Factuur btw-totaal en Tegenrekening omdat deze per regel worden opgegeven in het verdeeloverzicht.
Met Verdelen wordt automatisch het totaalbedrag, het btw-bedrag, de omschrijving van de btw, de boekdatum, de
tegenrekening en de omschrijving gekopieerd naar de eerste regel. Deze kunt u vervolgens naar wens aanpassen.

De velden die niet meer van toepassing zijn aan de rechterkant van het scherm worden automatisch verborgen, in
onderstaand screenshot zijn btw-tarief, btw-totaal en tegenrekening niet meer zichtbaar, want deze worden nu
bepaald op de verdeelregels:

Gegevens die u op de eerste regel invult worden automatisch gekopieerd naar de volgende regel. U kunt dus het
beste regels voor dezelfde btw-tarieven of tegenrekeningen eerst invoeren om zo min mogelijk gegevens op een
regel te hoeven wijzigen.
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Als u snel het bedrag wilt halveren kunt u gebruikmaken van de ingebouwde rekenmachine in de regel. Klik op het
pijltje rechts van het Regeltotaal en druk bijvoorbeeld op de / (gedeeld door) knop, de 2 en de = knop om het
bedrag te halveren (sluit de rekenmachine weer met de pijltjestoets):

63,64 is nu gehalveerd naar 31,82:

Als u in de regel met de * klikt, dan wordt er een nieuwe regel aangemaakt voor het resterende totaalbedrag. Druk
op de bovengelegen regel om dit bedrag definitief te maken (er verschijnt dan weer een nieuwe lege regel met een
* vooraan de regel).

Als u het bedrag wijzigt wordt automatisch de btw uitgerekend aan de hand van het gekozen tarief. Past u het
tarief aan, dan wordt het btw-bedrag ook weer gewijzigd.
Sommige facturen bevatten een regelberekening inclusief Btw, selecteer dan het vakje Incl. Btw om de juiste
totalen berekend te krijgen en omgekeerd voor exclusief Btw.
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Onderaan het Splits Kosten scherm wordt een Factuurtotaal en btw totaal getoond. Indien het totaalbedrag niet
klopt (positief of negatief) ziet u welk bedrag u nog moet boeken.

U kunt regels verwijderen door op de X-knop te drukken vooraan de regel.
Als u alle regels verwijdert, dan wordt het verdeeloverzicht automatisch weer ingeklapt en worden de verborgen
velden aan de rechterkant van het scherm weer getoond.
Als u een grote hoeveelheid regels invult dan verliest u met standaard drie regels in het overzicht en een schuifbalk
snel het overzicht. U kunt dan het verdeeloverzicht gedeelte vergroten. Dit doet u door de grijze balk bovenaan het
verdeeloverzicht naar boven te slepen:

Nu is er ruimte voor veel extra regels. Werkt u met het standaardgrootte Factuur2King scherm, dan wordt aan de
rechterkant van de standaardvelden een schuifbalk getoond zodat u deze gegevens kunt bekijken. Als u het scherm
maximaliseert ziet u weer alle velden.
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Regels onthouden
Ontvangt u regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, een factuur van een crediteur waarop de kosten verdeeld zijn per
(lease)auto, pand, etc., dan wilt u niet iedere keer die losse regels moeten aanmaken.
U kunt dan gebruik maken van de Onthoud functie om deze regels steeds in te laten vullen als u op Verdelen heeft
drukt.

Zet u een vinkje bovenaan de lijst, dan worden alle regels geselecteerd, of u kunt een vinkje zetten bij specifieke
regels.
Wilt u deze regels in de toekomst niet meer gebruiken, laat de regels dan eerst aanmaken en haal vervolgens het
Onthoud vinkje weg. De volgende factuur zal dan niet meer gebruik maken van deze regels.

Automatische herkenning van verdeelregels
Als er wordt gewerkt met een UBL-factuur of er komt een Excel 2007 bestand met dezelfde naam voor in de map
waar de in te lezen facturen staan voor Factuur2King, dan is het mogelijk om regelherkenning toe te passen.
In dat geval worden bij de verdeelregels de gegevens gebruikt van de factuur zelf, in plaats van zelf verdeelregels
op te hoeven geven.
Zie hoofdstuk 9 voor een uitleg hoe dit in zijn werk gaat.
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2.13 FACTUUR BLOKKEREN IN KING

Als een inkoopfactuur is ingelezen in King komt hij als openstaande post bij de crediteur te staan. Soms is het
echter niet gewenste om de factuur dan ook betaalbaar te stellen. Door de factuur te blokkeren in King kan dit
worden voorkomen:

Of een factuur wordt geblokkeerd in King kan direct vanuit Factuur2King worden aangegeven door een vinkje te
plaatsen bij Blokkeren voor betaling:

Het blokkeren van de factuur wordt uitgevoerd na het exporteren van de factuur naar King.
Het is niet mogelijk voor Factuur2King om via de ODBC-verbinding een factuur te blokkeren, dit moet via een King
Webservice. Hoe u deze kunt instellen kunt u vinden in bijlage IV van de installatiehandleiding.
Automatische incasso
Als een betalingsconditie van het soort Automatische Incasso is gekoppeld aan de crediteur, dan wordt
automatisch het vinkje Is Automatische incasso gezet en wordt Blokkeren voor betaling aangevinkt.
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2.14 VOLGENDE FACTUUR

U gaat naar de volgende factuur door op het vinkje bovenaan het scherm te klikken.

Deze wordt dan groen, uw aanpassingen worden opgeslagen en u gaat door naar de volgende factuur.

U kunt dit vinkje alleen plaatsen als alle verplichte velden zijn gevuld, anders krijgt u onderstaande melding:

Zijn niet alle verplichte velden ingevuld, maar wilt u toch navigeren naar de volgende factuur, dan kan dit met het
pijltje naar rechts bovenaan het scherm. Ook dan worden de gemaakte wijzigingen opgeslagen, maar het verschil is
dat de factuur dan niet geëxporteerd zal worden naar King. Hij blijft echter aanwezig om later kloppend te maken
of om te verwijderen uit de lijst.

Natuurlijk kunt u ook terug naar vorige facturen als u op de pijl links bovenin klikt (en niet bij de eerste factuur bent
aanbelandt).
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Ook kunt u gebruikmaken van sneltoetsen:
U kunt tijdens het bewerken van facturen ook de volgende sneltoetsen gebruiken (werkt alleen als de cursor in één
van de velden aan de rechterkant van het scherm staat):
- Factuur goedkeuren met alt+G
- Factuur verwijderen met alt+D
- Factuur verdeelregels aanmaken met alt+V
- Terug navigeren met ctrl+mintoets
- Vooruit navigeren met ctrl+plustoets

2.15 NAVIGEREN VIA VERKLEINDE WEERGAVE

Als u snel naar een specifieke factuur wilt gaan, dan kunt u links bovenin het scherm op de knop met de tekst
Facturen drukken:

Aan de linkerkant van het scherm opent dan een weergave met kleine versies van de facturen die u op dit moment
aan het verwerken bent:
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De kleur van het icoontje rechts onderin toont of de factuur is goedgekeurd voor exporteren. Zo ziet u snel of er
nog facturen moeten worden goedgekeurd voordat u ze naar King stuurt.

Wilt u de grootte van de weergave wijzigen, dan kan dit met de schuifbalk bovenin:

Door op een kleine weergave van de factuur te drukken springt u automatisch naar die factuur.
Let op: Afhankelijk van hoe de facturen zijn aangemaakt zou het kunnen dat in de verkleinde weergave kleuren
en/of logo’s ontbreken. Maak dan de weergave groter om te zien of het om de factuur gaat die u wenst.
FACTUREN VERWIJDEREN OF VERPLAATSEN
Met de extra opties in de verkleinde weergave kunt u de geselecteerde facturen (houdt de ctrl of shift toets
ingedrukt om meerdere facturen te selecteren) verwijderen of verplaatsen naar één van de andere administraties
waar u gebruikersrechten voor heeft.

Dit is met name handig als u per ongeluk een grote hoeveelheid facturen in de verkeerde administratie heeft
ingelezen of de bestanden niet door de tekstherkenning zijn gehaald.
FACTUREN VERWIJDEREN
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Als u facturen wilt verwijderen, selecteer dan één of meer facturen en kies vervolgens Verwijder geselecteerde
facturen.
Druk hierna op Uitvoeren:

U krijgt dan de vraag of u de facturen inderdaad wilt verwijderen en of dit ook betekent dat de pdf-bestanden
moeten worden verwijderd.

Antwoord bevestigend en de facturen worden uit het overzicht verwijderd. Staan er dan nog facturen, dan gaat u
automatisch daar naartoe. Staan er geen facturen meer, dan gaat u terug naar het startscherm.
FACTUREN VERPLAATSEN NAAR ANDERE ADMINISTRATIE
U kunt facturen ook verplaatsen naar een andere administratie. In dat geval worden de facturen ook verwijderd uit
de huidige administratie, maar allereerst worden de bestanden naar de PDF scanbestanden map verplaatst van de
nieuwe administratie.
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Staan er hierna nog facturen, dan gaat u automatisch daar naartoe. Staan er geen facturen meer, dan gaat u naar
het startscherm en kunt u de nieuwe administratie selecteren om de geselecteerde facturen te verwerken. Dit is
gedaan om opnieuw de benodigde analyses te kunnen doen op basis van de gegevens van de nieuwe administratie,
alle handmatige wijzigingen gaan dus verloren!
2.16 BEWERKINGEN TUSSENTIJDS OPSLAAN

Als u op de “Stop Verwerken” knop drukt worden alle aanpassingen die u tot dat moment heeft gemaakt
opgeslagen:

De volgende keer dat u op “Verwerken gescande facturen” drukt controleert Factuur2King of voor de geselecteerde
administratie al facturen beschikbaar zijn die nog niet zijn verwerkt, zo ja dan worden deze getoond voor eventuele
nieuwe facturen die in de tussentijd ook in de map zijn geplaatst die Factuur2King controleert op nieuwe
bestanden.

2.17 FACTUREN VERWIJDEREN

Indien u per ongeluk een verkeerd pdf-bestand heeft ingelezen of deze niet meer wilt verwerken voor de
administratie is het mogelijk deze te verwijderen uit het overzicht van facturen met behulp van de verwijder knop:
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De factuur wordt alleen verwijderd als u heeft bevestigd dat u dit inderdaad wilt doen:

Hierna wordt ook gevraagd of u ook het originele factuurbestand wilt verwijderen:
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3. EXPORTEREN NAAR KING

Bent u klaar met het controleren van alle facturen en is er minimaal één factuur goedgekeurd voor King, dan is de
Exporteren naar King knop beschikbaar:

Alle facturen waarbij een groen vinkje is geplaatst worden nu naar King verstuurd.
3.1 KING JOBS EN TERUGKOPPELING

Factuur2King maakt met behulp van de gevonden gegevens en eventuele correcties de benodigde bestanden aan
voor verwerking in King en stuurt deze naar het programma King Jobs om te importeren. Hierbij worden de King
Jobs gebruikt die in de installatiehandleiding zijn aangemaakt (u kunt ze bekijken in King bij Diversen > Jobs).
Deze gegevens ziet u ook terug in de configuratie van Factuur2King, op het tabblad Journaalpost Importbestand en
Digitaal Importbestand bij een specifieke administratie of in de DEFAULT-configuratie:

King Jobs
Allereerst wordt de Archiefstuk King Job gestart (het archiefstuk moet voorkomen voordat deze aan de
journaalpost kan worden gekoppeld) en hierna worden de journaalposten ingelezen. Elke factuur vormt een
boekingsgang binnen het King Jobs bestand.
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Indien er in de lijst van facturen meerdere boekjaren voor komen, dan zal Factuur2King alle facturen binnen het
boekjaar groeperen en meerdere keren de verschillende jobs uitvoeren (gesorteerd van oudste naar meest recente
jaar).
Het zou dus kunnen dat u de verschillende King Jobs even over het scherm ziet flitsen, wacht hierbij rustig af totdat
de statusbalk in het midden van het scherm verdwijnt en de knoppen onderaan het scherm actief zijn.
Volgen
De huidige stand van zaken kunt u volgen in het Terugkoppeling King Export scherm.

Bovenaan het scherm verschijnen terugmeldingen van King (dit zijn de foutlog bestanden waarvan in de King Job is
aangegeven dat deze altijd moet worden getoond) naar aanleiding van het inlezen van gegevens. Hier ziet u
eventuele foutmeldingen om later de foute facturen mee te kunnen corrigeren.
Blokkeren facturen
Maakt u gebruik van de mogelijkheid voor het blokkeren van de facturen, dan zal Factuur2King ook deze opdracht
aan King sturen. Indien dit niet mogelijk is krijgt u ook hiervan een terugkoppeling en heeft u de mogelijkheid
eventuele aanpassingen te maken in King om dit alsnog mogelijk te maken.

Pag. 45 / 93

King Business Software

Pag. 46 / 93

King Business Software

Controle
Als alle inleesactief zijn voltooid controleert Factuur2King in de King administratie of de facturen ook inderdaad zijn
aangemaakt.
Is een factuur juist aangemaakt, dan wordt het Digitaal-archiefstuk nummer getoond en is het veld blauw.
Hetzelfde geldt voor het Boekingsgang/Stuknummer veld bij succesvol inlezen:

Is een factuur niet juist aangemaakt, dan blijft het veld rood. In het overzicht van de jobs bovenaan het scherm
kunt u controleren welke foutmeldingen er zijn gegeven.
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In bovenstaand voorbeeld is bijvoorbeeld geprobeerd te boeken in een boekjaar dat niet aanwezig is. Dit klopt,
want bij de tweede factuur hebben we expres een ‘2012’ boekdatum opgegeven en dat boekjaar komt niet voor in
onze King administratie.
Fouten corrigeren
Zijn er fouten gevonden bij het inlezen van de facturen, in dit geval ontbreekt de 2012 factuur van 123inkt, dan
kunt u door middel van Fouten corrigeren eventueel aanpassingen maken.

De lijst met fouten wordt geladen en u kunt in het bekende scherm aanpassingen maken. Dit hoeft u trouwens niet
meteen te doen, de niet-geëxporteerde facturen zijn ook via het normale verwerken proces beschikbaar (in dit
geval staat er op het startscherm dus dat er nog 1 ‘te verwerken inkoopfacturen’ zijn.
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Nadat u de aanpassingen heeft gemaakt drukt u opnieuw op Exporteren naar King.
Let op, aangezien het inlezen van het pdf-bestand wel is gelukt (Factuur2King heeft Archiefstuknummer 26
gevonden voor deze factuur), zal er niet opnieuw een Digitaal-archiefstuk exportbestand voor King worden
gemaakt (en het is dus ook niet benodigd handmatig de factuur uit het Digitaal Archief van King te verwijderen!).

Het inlezen van deze factuur is na de correcties succesvol voltooid. U ziet ook dat er geen opdracht naar King is
gestuurd om een Digitaal Archiefstuk aan te maken, deze is al in de eerdere Exporteren naar King actie ingelezen.

Pag. 49 / 93

King Business Software

De ‘fouten corrigeren’ knop is nu niet meer beschikbaar (er valt niets te corrigeren), u kunt alleen nog kiezen voor
Terug naar het startscherm.

Op het startscherm zien we nu dat er inderdaad geen facturen meer zijn om te verwerken.

3.2 FACTUREN BEKIJKE N IN KING

Indien de importactie succesvol is voltooid kunt u de gegevens vervolgens in King terugvinden, onder andere bij
Organisatie > Digitaal Archief.
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Druk op Wijzigen om de factuur te bekijken:

Rechts ziet u de factuur (als Inhoud tonen is aangevinkt).
Automatisch is de datum van de factuur ingevuld als datum van het archiefstuk. Verder ziet u de datum waarop het
Archiefstuk is aangemaakt (de gebruiker is Factuur2King). Ook het factuurnummer, de crediteur en de opmerking
ziet u hier weer terug.
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Als u in de configuratie van Factuur2King heeft aangegeven dat een archiefstuk standaard als Afgehandeld moet
worden aangemerkt (Configuratie > selecteer administratie > Aanmaken/Wijzigen aangepaste administratie >
tabblad Digitaal Archiefstuk importbestand) ziet u een vinkje staan bij Afgehandeld.

Op het tabblad Journaalregels kunt u de geboekte regels zien. Elke journaalregel wordt als voorlopig ingelezen.
Journaalposten
Voor elke factuur die u heeft verwerkt wordt een boekingsgang aangemaakt, die u in King via Financieel >
Voorlopige boekingsgangen terug kunt vinden.
Let op, archiefstukken en journaalposten worden automatisch gekoppeld aan de gebruiker die de King Jobs heeft
aangemaakt. Wilt u ervoor zorgen dat posten die via Factuur2King zijn ingelezen aan een specifieke Factuur2King
gebruiker wordt gekoppeld, maak dan eerst een nieuwe King gebruiker aan en log in met deze gebruiker in King.
Volg hierna de stappen uit Hoofdstuk 4 van de installatiehandleiding.

Hier ziet u ook het boekingsgangnummer (BG-nr.) van het Factuur2King controlescherm terug
Druk op Inzien om de boeking te bekijken.
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Elke journaalpost bestaat uit meerdere journaalregels. De waarden uit Factuur2King zijn hier automatisch ingevuld.
Heeft u de kosten over meerdere regels verdeeld dan ziet u deze ook in het journaalregels overzicht terug.
Afhankelijk van de keuze in de configuratie (Configuratie > selecteer Administratie > Aanpassen/Wijzigen
aangepaste configuratie of Bewerken DEFAULT-configuratie > tabblad Journaalpost importbestand) is de btwhulprekening gekoppeld aan de regel met het rekeningnummer van de crediteur of aan de regel met het
rekeningnummer van de grootboekrekening.
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Via de knop Toon archiefstuk kunt u de originele digitale factuur oproepen.
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4. VERKOOPFACTUREN VERWERKEN

Het verwerken van verkoopfacturen is een insteloptie in de configuratie van de administratie. Net zoals bij
inkoopfacturen is dan op het startscherm zichtbaar hoeveel facturen er gereed zijn om te verwerken.

Selecteer de optie Ook Verkoopfacturen verwerken voor deze administratie op het configuratiescherm van de
(DEFAULT) administratie. Zet hier een vinkje om het Verkoopfacturen tabblad te tonen.
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Meer informatie over de configuratie van verkoopfacturen kunt u vinden in hoofdstuk 6 van de
installatiehandleiding.
Druk op de blauwe knop om de verkoopfacturen te verwerken.

Verwerken verkoopfacturen
Het verwerken van verkoopfacturen gaat op dezelfde wijze als het verwerken van inkoopfacturen, met het verschil
dat de selectielijsten nu bestaan uit debiteuren ipv crediteuren, dat af te dragen btw-codes worden getoond ipv te
verrekenen btw-codes en een aantal niet-relevante velden worden niet meer worden getoond.
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De automatische koppeling tussen de factuur en debiteur vindt plaats op basis van het debiteurnummer, de naam
van de debiteur of het straatadres van de debiteur.
Net zoals bij de crediteuren kan hier eventueel ook worden geboekt op een diversen debiteur door onderaan het
scherm een vinkje te zetten bij Boeken op diversen debiteur.
Als u drukt op Exporteren naar King dan worden de King Jobs gestart. Deze King Jobs zijn dezelfde jobs die u voor
inkoopfacturen maakt, Factuur2King weet welke gegevens debet en credit moeten worden gemaakt.
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Net zoals bij inkoopfacturen krijgt u ook bij het verwerken van verkoopfacturen terugkoppeling van de status van
het inlezen in King en kunt u eventuele fouten corrigeren.
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5. SLEUTELWOORDEN DEFINIËREN

Soms voldoet het niet om automatisch de default-tegenrekening van de crediteur in King in te vullen of de
crediteur waar het btw-nummer toe behoort in te vullen, maar is het wenselijk om op basis van een woord of zin
deze gegevens te kunnen selecteren. Bijvoorbeeld als er verschillende kostenplaatsen moeten worden geselecteerd
aan de hand van een kenmerk, adres van een pand, kenteken of als er meerdere crediteuren zijn voor hetzelfde
bedrijf. Dit kan met de sleutelwoord functionaliteit.
De ingestelde sleutelwoorden worden meegenomen bij de analyse van de factuur of als de gebruiker handmatig de
crediteur/debiteur wijzigt (in dat laatste geval wordt het wijzigen van de crediteur via sleutelwoorden genegeerd,
anders bestaat de kans in een oneindige ‘loop’ terecht te komen).
De functionaliteit is op te roepen door op het sleutel icoon te klikken bij het verwerken van een factuur:

Of door in de configuratie op de Open sleutelwoorden scherm knop te drukken op het tabblad Inkoopfacturen of
Verkoopfacturen voor de administratie waar de sleutelwoorden moeten worden ingesteld (de sleutelwoorden zijn
administratie-afhankelijk en kunnen niet in de DEFAULT-configuratie worden ingesteld):
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Dan opent het Sleutelwoorden scherm:



Toepassen voor – Hier wordt ingesteld voor welke crediteur/debiteur de regel geldt (of voor alle
crediteuren). Standaard wordt het scherm gefilterd op de actieve crediteur/debiteur bij het verwerken van
facturen, maar zodra een andere crediteur/debiteur wordt geselecteerd in de selectielijst wordt het filter
opgeheven.
 Toepassen bij – Hier wordt aangegeven of gezocht wordt naar een exact woord/zin of naar een
combinatie van woorden (gescheiden met een komma).
 Sleutelwoord/-zin – Hier staan de woorden of de zin waarop wordt gematcht. Denk aan bijvoorbeeld
bedrijfsnamen, adressen van panden, kentekens, etc. om op te filteren.
Dit waren alle verplichte kolommen, de overige zijn optioneel. Alle waardes met ‘Wijzig’ activeren die optie (vanaf
dat moment is het wel een verplicht veld). Kolommen met ‘Verdeelregel’ maken een verdeelregel aan ipv het veld
aan de rechterkant bij verwerken factuur te overschrijven.








Wijzig Tegenrekening – Hier kan worden aangegeven of bij een match de tegenrekening (die behoort bij de
crediteur/debiteur van de factuur) moet worden overschreven met de hier opgegeven tegenrekening.
Verdeelregel maken voor tegenrekening – Hier kan worden aangegeven of de tegenrekening als
verdeelregel moet worden aangemaakt (in dat geval kunt u bijvoorbeeld meerdere sleutelwoorden
definiëren op verschillende regels en elk op een eigen verdeelregel laten aanmaken, bijvoorbeeld voor
abonnements- en belkosten).
Tegenrekening – Hier kiest u de gewenste tegenrekening die moet worden gebruikt in plaats van de
bestaande tegenrekening of op een nieuwe verdeelregel.
Wijzig relatie – Hier is het mogelijk om aan te geven dat de crediteur moet worden vervangen door een op
te geven debiteur/crediteur. Dit zal vaak worden gebruikt in combinatie met Alle crediteuren, om
bijvoorbeeld altijd een ‘Boodschappen’ crediteur te selecteren voor Albert Heijn, Jumbo, Vomar, Aldi, Lidl,
etc.
Relatie – Hier wordt de gewenste debiteur/crediteur gekozen die moet worden geselecteerd indien ‘wijzig
relatie’ van toepassing is.
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Wijzing btw-tarief – Hier is het mogelijk om aan te geven dat het standaard btw-tarief moet worden
overgschreven met het hier opgegeven tarief.
 Verdeelregel maken voor btw-tarief – Is de verwachting dat er meerdere btw-tarieven gekoppeld worden,
dan kan hier worden aangegeven dat er een aparte verdeelregel moet worden gemaakt.
 Btw-tarief – Hier wordt opgegeven welk btw-tarief bij een match wordt gebruikt.
 Wijzig factuuromschrijving – Hier wordt opgegeven dat de standaard factuuromschrijving moet worden
overschreven met de opgegeven factuuromschrijving.
 Factuuromschrijving – Hier wordt opgegeven wat de factuuromschrijving moet worden.
Wilt u de regels gelijk uitproberen na het opslaan, druk dan op het Crediteur- / Debiteurnummer verversen icoon.

Let op: indien “Verdeelregel maken voor tegenrekening” niet is aangevinkt en er meerdere regels zijn die
toepasbaar zijn op de factuur, dan ‘wint’ de laatst opgegeven regel en worden instellingen die door meerdere
regels worden ingesteld overschreven met de waarde van de laatste regel. Het loont dan om zo precies mogelijk te
zijn in de woorden of zin waarop wordt gematcht.
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6. BETALINGSKORTING VERWERKEN

Als de functie Betalingskorting verwerken actief is en u verwerkt een factuur van een crediteur waarbij een
betalingsconditie van het soort ‘factuur met betalingskorting’ is ingesteld, dan is onderaan het verwerkingsscherm
de optie Betalingskorting toepassen beschikbaar.

Of het vinkje wordt getoond is afhankelijk van of aan de crediteur een betalingsconditie is gekoppeld met soort
factuur Factuur met betalingskorting. Het percentage is afkomstig van het percentage veld in King en de
vervaldatum wordt berekend op basis van de ingevoerde betalingstermijn en de factuurdatum die is
gevonden/ingevoerd voor de factuur.
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Als het vinkje wordt aangevinkt worden automatisch verdeelregels aangemaakt waarbij het kortingsbedrag als
negatief bedrag wordt ingevoerd. Het berekende bedrag is afhankelijk van of in de configuratie is ingesteld dat het
kortingsbedrag moet worden berekend op basis van het factuurtotaal inclusief of exclusief btw:

En de factuurdatum wordt aangepast naar de nieuwe berekende datum:

Stonden er al verdeelregels, dan wordt alleen de KOR regel aangemaakt.

Wilt u het bedrag van de FAC regel over meerdere regels verdelen, dan kunt u net zoals gebruikelijk bij een normale
boeking onder de KOR regel klikken en zo een extra regel toevoegen:

Het factuurtotaal wordt ook bijgewerkt naar het nieuwe totaalbedrag.
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7. KREDIETBEPERKING VERWERKEN

Als de functie Kredietbeperking verwerken actief is en u verwerkt een factuur van een crediteur waarbij een
betalingsconditie van het soort ‘factuur met kredietbeperking’ is ingesteld, dan is onderaan het verwerkingsscherm
de optie Kredietbep. niet toepassen beschikbaar.

Of het vinkje wordt getoond is afhankelijk van of aan de crediteur een betalingsconditie is gekoppeld met soort
factuur Factuur met kredietbeperking. Het percentage is afkomstig van het percentage veld in King en de
vervaldatum wordt berekend op basis van de ingevoerde betalingstermijn en de factuurdatum die is
gevonden/ingevoerd voor de factuur.
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Als het vinkje wordt aangevinkt worden automatisch verdeelregels aangemaakt waarbij het kredietbeperking
bedrag als toeslag wordt ingevoerd:

En de factuurdatum wordt aangepast naar de nieuwe berekende datum:

Stonden er al verdeelregels, dan wordt alleen de KRD regel aangemaakt.
Wilt u het bedrag van de FAC regel over meerdere regels verdelen, dan kunt u net zoals gebruikelijk bij een normale
boeking onder de KOR regel klikken en zo een extra regel toevoegen:

Het factuurtotaal wordt hierna ook bijgewerkt naar het nieuwe totaalbedrag.
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8. G-REKENING VERWERKEN

Als de functie G-Rekening verwerken actief is en u verwerkt een factuur van een crediteur waarvan is ingesteld dat
een deel van de factuursom op een g-rekening moet worden gestort, dan is onderaan het verwerkingsscherm de
optie G-rekening toepassen beschikbaar.

Of het vinkje wordt getoond is afhankelijk van of in de G-Rekening Crediteur (of een andere naam die u aan de vrije
rubriek heeft gegeven) een crediteurnummer van een crediteur die als g-rekening crediteur dient is ingegeven. Het
percentage is afkomstig van het G-Rekening Percentage veld:

Pag. 67 / 93

King Business Software

Let op, als u een vrije rubriek toevoegt die door Factuur2King wordt gebruikt voor G-Rekeningen, dan moet ivm
rechten de Externe Toegang opnieuw worden ingesteld op alle PC’s, anders ziet u een foutmelding dat het veld niet
mag worden uitgelezen door Factuur2King.
Als het vinkje wordt aangevinkt worden automatisch verdeelregels aangemaakt waarin het totaalbedrag van de
factuur wordt verdeeld tussen de verschillende crediteuren:

De eerste regel bevat het factuurtotaal en het btw-tarief zoals dat in eerste instantie is gekoppeld aan de factuur.
Dit zouden ook meerdere FAC regels kunnen zijn als u al een verdeling had voordat u de g-rekening toepaste.

De volgende twee regels hebben de indicatie GREK en bevatten de verdeling van het factuurtotaal over de twee
verschillende crediteuren (de ‘normale’ crediteur en de g-rekening crediteur). 30% van de totale factuursom is
gekoppeld aan G-Rekening 123inkt, de overige kosten zijn gekoppeld aan de normale crediteur.
Het is ook mogelijk, zoals standaard, om onder de GREK regels nog extra verdeelregels te maken.
U kunt ook handmatig de GREK regels verwijderen of ze door op het G-rekening toepassen vinkje te klikken
automatisch weg laten halen.
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Zo ziet de boeking in King eruit:

Afhankelijk van de instelling dat de hulprekening moet worden gekoppeld aan de crediteurregel of aan de
kostenregel wordt de btw wel of niet gekoppeld aan de ‘normale’ crediteur. Er wordt nooit btw gekoppeld aan de
g-rekening crediteur.

Deze manier van boeken leidt ertoe dat er in King twee openstaande posten worden gemaakt. Een post voor
crediteur 123inkt en een post voor G-Rekening 123inkt.

Dit betekent dat er dus twee betaalopdrachten worden gemaakt, eentje voor de bankrekening van de normale
crediteur en eentje voor de bankrekening van de g-rekening crediteur.
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9. UBL FACTUREN VERWERKEN

Met de functie “UBL Facturen verwerken” kunt u in- en verkoopfacturen verwerken waarbij u van uw leverancier of
klant een .xml + .pdf bestand heeft ontvangen van de factuur. Factuur2King leest alleen UBL-facturen in indien er
zowel een .pdf als .xml bestand aanwezig is.

Met UBL-bestanden is het niet meer noodzakelijk een pdf-bestand te analyseren, maar kan de exacte informatie
worden gebruikt afkomstig uit het systeem van uw leverancier of klant. Dit maakt de herkenning 100% nauwkeurig
(mits de crediteur of debiteur voor komt in King natuurlijk en de benodigde IBAN, KvK of btw-nummers aanwezig
zijn en uw leverancier een correcte factuur levert).
Als u gebruik maakt van KingUBL of klant bent van go2UBL of InvoiceSharing dan kan Factuur2King direct contact
maken met die omgevingen en de laatste facturen ophalen. Neem voor meer informatie contact op met de King
helpdesk.

In bovenstaand voorbeeld is de UBL optie geactiveerd, daarom zijn aan de rechterkant nieuwe knoppen zichtbaar
voor het verwerken van In- en Verkoopfacturen (de verkoopfacturen optie is ook actief) die als UBL zijn ontvangen.
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Daarnaast zijn gegevens ingesteld van een go2UBL account, waardoor er een nieuwe Ophalen UBL knop zichtbaar
is. Hiermee kunnen nieuwe facturen worden gedownload, waarna u aan de rechterkant alle facturen kunt
verwerken.
In de configuratie is ingesteld in welke map Factuur2King kijkt om nieuwe in- en/of verkoopfacturen bestanden op
te halen:

Indien er bestanden klaar staan ziet u net zoals bij in- en verkoopfacturen een groot nummer voor nieuw-teverwerken facturen en op de rode rand het totale aantal UBL facturen + deze nieuw-te-verwerken facturen.

8.1 NIEUWE UBL FACTUUR TOEVOEGEN
Plaats zowel de .pdf als de .xml die u heeft ontvangen van uw leverancier in de map die Factuur2King in de gaten
houdt.

Indien de .xml ontbreekt zal Factuur2King de factuur niet inlezen. Ontbreekt de PDF, dan wordt gecontroleerd of er
misschien een pdf is ingevoegd in het xml bestand, zoniet dan moet u handmatig een pdf bestand koppelen.
Zonder pdf-bestand kan de factuur niet worden ingelezen in King.
In dit voorbeeld lezen we een verkoopfactuur in door de pdf en xml in de map d:\UBLVerkoop\DemoArt\ te
plaatsen (dit is ingesteld op het tabblad UBL-facturen in de configuratie) en op de Nieuwe UBL Verkoopfacturen
knop te drukken:
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De verkoopfactuur wordt automatisch ingelezen en na afronding van het inlezen wordt de eerste factuur getoond:

Let op dat hier automatisch de benodigde btw-verdeelregels zijn gemaakt voor btw over € 900,00 en geen btw over
een grondslag van € 25,00.
De verdere verwerking voor het goedkeuren en verzenden naar King gaat zoals u gewend bent, inclusief fiattering
als u hiervan gebruik maakt.
Aan het einde van het proces blijven de .xml bestanden achter in de \processing\ map. Dit biedt de mogelijkheid
om bij problemen het UBL-bestand te analyseren.
8.2 KINGUBL, GO2UBL EN INVOICESHARING INKOOPFACTUREN
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Indien er go2UBL facturen klaar staan ziet u een getal verschijnen op het Ophalen UBL icoon. In het geval van
InvoiceSharing kunt u het beste even op het icoon klikken om te controleren of er facturen klaar staan.

Factuur2King weet dat er voor deze administratie één factuur klaar staat, omdat in de configuratie van de DemoArt
administratie een go2UBL account is gekoppeld.
Let op, ziet u hier een negatieve waarde staan, dan was er een probleem met de invoer. In het geval van code -3 en
-5 controleer de accountgegevens. In het geval van waarde -2 of -4 is er een time-out bij het verbinden met de
webservice.
Als u op de knop drukt maakt Factuur2King verbinding met de webservers van go2UBL, KingUBL en/of
InvoiceSharing en vraagt de niet-verwerkte facturen op

Indien er nieuwe inkoopfacturen gedownload zijn krijgt u hiervan bericht:
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De nieuwe facturen zijn geplaatst in de map (ziet u dat zowel de PDF als de XML dezelfde naam hebben gekregen?)
waar Factuur2King zoekt naar nieuwe UBL facturen:

En het aantal UBL-inkoopfacturen is met twee opgehoogd:

Druk op de Nieuwe UBL Inkoopfacturen knop en de nieuwe facturen worden ingelezen:
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De verdere verwerking gaat zoals u gewend bent met Factuur2King.
REGELHERKENNING FACTUREN

Als er wordt gewerkt met een UBL-factuur of er komt een Excel 2007 bestand met dezelfde naam voor in de map
waar de in te lezen facturen staan voor Factuur2King, dan is het mogelijk om regelherkenning toe te passen voor
inkoop- en verkoopfacturen.

In dat geval worden bij de verdeelregels de gegevens gebruikt van de factuur zelf, in plaats van zelf verdeelregels
op te hoeven geven of gebruikt te maken van ‘onthouden’ verdeelregels.
Bij UBL-facturen is de benodigde informatie altijd aanwezig en is het alleen de vraag of de informatie die op de
regels van de factuur wordt getoond handig voor u is om bij de factuurboeking in King te hebben.

Pag. 77 / 93

King Business Software

Bij Excel bestanden is de succesfactor grotendeels afhankelijk van de aanwezige informatie en lay-out van het Excel
inleesbestand (we gebruiken deze om regelherkenning te doen, de analyse van de factuur gebeurt nog steeds via
de pdf).
Excel hoeft niet aanwezig te zijn op het systeem waarop Factuur2King wordt gebruikt, hoewel het wel handig kan
zijn om de lay-out en inhoud van het Excel bestand te kunnen bekijken.
In beide gevallen staat de regelherkenning mogelijkheid niet standaard aan. Per crediteur kan deze functie worden
ingeschakeld afhankelijk van de noodzaak en toepasbaarheid.

12.1 CONFIGURATIE AB BYY FINEREADER

Als u niet werkt met UBL-facturen, dan is het allereerst noodzakelijk om een Excel 2007 bestand te krijgen van de
factuur. Deze kan, als u ABBYY Finereader Hot Folder gebruikt, automatisch worden aangemaakt tijdens het
doorzoekbaar maken van het PDF-bestand.
Pas hiervoor uw huidige taak/taken in ABBYY Finereader Hot Folder aan door in de laatste stap in het proces
(Opslaan als Adobe pdf-document) bij ‘Opslaan als’ te kiezen voor Microsoft Excel-Document (*.xlsx). Let op, het is
van belang dat het een .xlsx bestand is, want anders zal Factuur2King het bestand niet kunnen vinden.
Ga vervolgens naar Opslaan en delen en kies “Document Opslaan” om een nieuwe stap (5) aan het proces toe te
voegen. Kies hier voor Adobe pdf-document bij Opslaan als. De locatie bij Map moet gelijk zijn aan de opslaglocatie
van het Excel bestand en ook de bestandsnaam instelling moet gelijk zijn. De Uitvoer instelling wordt automatisch
gelijkgeschakeld met de voorgaande stap.
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12.2 CONFIGURATIE EN WERKING IN FACTUUR2KING

De benodigde instellingen kunnen (bij UBL-facturen of bij facturen met een gekoppeld Excel bestand) worden
ingesteld via het Regelherkenning menu dat bij elke factuur wordt getoond aan de linkerkant van het scherm,
onder de Facturen knop:

Als op Regelherkenning wordt gedrukt klapt het instellingen scherm open. Hier kan worden ingesteld:
1. Of regelherkenning van toepassing is bij deze crediteur. Niet alle facturen zijn geschikt of wenselijk om
regelherkenning op toe te passen, met deze optie kan dit voor deze crediteur worden ingeschakeld of
uitgeschakeld.
2. Bij kolommen toewijzen kan de Excel of UBL-kolomnaam worden gekoppeld aan één van de velden van het
verdeelregel overzicht. Voor Excel bestanden worden hier de naam van de kolom op de factuur getoond,
bij UBL-bestanden zijn het vaste kolomnamen die worden getoond (die dus niet overeen hoeven te komen
met de kolomnaam op de factuur zelf). Niet alle kolommen hoeven gekoppeld te zijn, maar dezelfde kolom
uit de Excel/UBL mag niet worden toegepast op meerdere kolommen.
3. Als een regelomschrijving langer is dan 40 tekens kan Factuur2King deze automatisch (bij het einde)
afbreken, of u kunt zelf de omschrijving inkorten. Voor sommige facturen wordt in de regeltotaal het
bedrag inclusief btw getoond, dit kunt u hier ook aangeven.
4. Bij Excel kolommen wordt soms niet de kolomnaam gevonden, maar de waarden op de eerste regel. Ook
deze kunt u toewijzen, en aangeven dat deze gegevens de eerste regel met waarden is.
5. Op basis van een specifieke term die voor komt in de omschrijving kunt u automatisch een tegenrekening
of King btw-tarief laten toepassen.
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Voor deze voorbeeldfactuur is de Name, Total en VAT kolom gekoppeld aan de verdeelregel velden en ingesteld dat
de omschrijving automatisch wordt afgebroken bij 40 tekens en dat het regeltotaal op de factuur inclusief btw
wordt getoond:
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Als we het uitklapscherm sluiten (door opnieuw op het woord “Regelherkenning” te drukken), wordt de instelling
opgeslagen. Door op de Verdelen knop te druk worden op basis van de ingestelde configuratie de benodigde
verdeelregels aangemaakt:

Het eindresultaat ziet er dan als volgt uit:
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Als we de Regelherkenning voor omschrijving wijzigen van ‘Name’ naar ‘Code’ en het Regelherkenning scherm
sluiten terwijl de regelherkenning verdeelregels nog actief zijn, dan biedt Factuur2King aan de regelherkenning
opnieuw toe te passen op de regels:

De Regelomschrijving kolom heeft hierna andere inhoud gekregen:
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BIJLAGE I: AANDACHTSPUNTEN GEBRUIK FACTUUR2KING
ER WORDEN HELEMAAL GEEN GEGEVENS HERKEND IN DE FACTUUR
De pdf-scans van facturen (en elektronische facturen die bijvoorbeeld via e-mail worden gestuurd) moeten
zogenaamde doorzoekbare/searchable pdf-bestanden zijn. Standaard maken scanners een plaatje van een
factuur, het is dan niet mogelijk om de tekst uit de PDF te selecteren en Factuur2King kan dan ook geen gegevens
herkennen.
Dit betekent dat er tekstherkenning moet worden gedaan op facturen. Deze functionaliteit zit niet in Factuur2King,
maar vaak wel in scanners zelf onder de noemer OCR of doorzoekbare/searchable PDF. Er is ook software
beschikbaar die pdf-bestanden kan oppakken en doorzoekbaar maken, bijvoorbeeld Abbyy Finereader.

ER WORDEN SPECIFIEKE GEGEVENS NIET HERKEND
Indien velden niet worden herkend van de factuur zou het kunnen dat delen van de factuur niet goed herkend zijn
door de tekstherkenning, omdat de factuur bijvoorbeeld schuin is ingevoerd, omdat de tekst te klein is of omdat de
tekstherkenning het verschil tussen i en l niet goed heeft kunnen herkennen.
Dit kan ook voor komen bij sommige elektronische facturen waarvan een gedeelte van de factuur anders is
aangemaakt dan de rest van de factuur, bijvoorbeeld de adresgegevens zijn een plaatje en de factuurregels zijn
tekst.
U kunt controleren welke informatie doorzoekbare is voor Factuur2King door met de muis de tekst op de factuur te
selecteren. Probeer bijvoorbeeld de het factuurnummer te selecteren als deze niet automatisch is ingevuld door
Factuur2King.

Het factuurnummer is selecteerbaar in deze factuur, dus gaat het om een doorzoekbare factuur
Is dit mogelijk, dan heeft Factuur2King mogelijk een andere code ingevoerd (wellicht het ordernummer). Kopieer
en plak dan het juiste factuurnummer in het Ex. Factuurnummer veld. De volgende keer zal Factuur2King wel het
juiste factuurnummer gebruiken.
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Is het selecteren niet mogelijk, probeer de factuur dan opnieuw te scannen (controleer of het aanmaken van een
doorzoekbare PDF aan staat), druk de elektronische factuur af en scan hem zelf of neem contact op met de
leverancier van de elektronische factuur.

De btw-code is niet selecteerbaar in bovenstaande digitale factuur (zo ontvangen van de leverancier), omdat alle
onderdelen in een plaatje zijn gevat. Eventueel kunt u met een OCR-programma proberen dit plaatje alsnog om te
laten zetten naar doorzoekbare tekst.

Aangezien er 'oneindig' veel verschillende factuurlay-outs zijn en dat resultaten afhankelijk zijn van de kwaliteit van
de scans en tekstherkenningssoftware, is het onmogelijk te garanderen dat altijd alle velden worden herkend. Door
middel van uitgebreide tests met allerlei facturen hebben wij vastgesteld dat gemiddeld 80-90% van de velden
wordt herkend.
Daarnaast is de herkenning ook afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens aanwezig in uw boekhouding, hiervoor
hebben we ‘zelflerende’ functionaliteit toegevoegd waardoor bij een volgende keer inlezen van de factuur de
herkenning waarschijnlijk beter zal zijn.
Mocht blijken dat een aantal veel voorkomende facturen stelselmatig niet goed genoeg herkend worden, kan door
MiKi-Business-Software worden onderzocht waardoor dit komt. Het onderzoeken van een factuur is op basis van
'no-cure no pay', de onderzoekskosten bedragen € 125 per factuur.
IK KAN GEEN VERVALDATUM OPGEVEN
De vervaldatum van de factuur wordt bij import van de journaalregel automatisch ingevuld door King,
overeenkomstig de gekozen betalingsconditie van de crediteur.

Pag. 85 / 93

King Business Software

WORDEN OOK BUITENLANDSE FACTUREN VERWERKT?
Er is uitgebreide ondersteuning voor Nederlandse facturen. Daarnaast is er beperkte ondersteuning voor het
herkennen van EU btw-codes en Engelse teksten voor factuurnummers en klantcodes in facturen.
Heeft u veel leveranciers in een ander buitenland of moet er meer van een buitenlandse factuur herkend worden,
dan kunnen we aan de hand van enkele voorbeeldfacturen ondersteuning voor deze talen (mits gebruik wordt
gemaakt van een Westers schrift) aan de applicatie toevoegen. Dit is op basis van 'no-cure no pay', de
onderzoekskosten bedragen € 125 per factuur.

IK HEB ZELF DE BTW CODE, KLANTNUMMER OF FACTUURNUMMER INGEVOERD, MAAR WORDT BIJ
VOLGENDE FACTUUR NOG STEEDS NIET HERKEND
Factuur2King herkent een grote hoeveelheid gegevens van een factuur, maar het kan voorkomen dat niet
bijvoorbeeld het factuurnummer, maar het ordernummer van de factuur wordt ingevuld.
Gelukkig kan Factuur2King leren van de correcties die de gebruiker doet. Als handmatig de waarde wordt
aangepast zal Factuur2King dit onthouden en toepassen de volgende keer dat er een factuur van de leverancier
wordt verwerkt (mits een factuur van deze leverancier niet in dezelfde sessie voor komt als waarin de handmatige
correctie wordt gedaan, in dat geval moeten de gegevens nog steeds wel handmatig worden gecorrigeerd).
Mocht Factuur2King de correctie niet herkennen, controleer dan dat de gegevens letterlijk zijn overgenomen van
de factuur. Kopieer en plak de waarde rechtstreeks uit de factuur en plak hem in het veld.
In sommige gevallen verdwijnt er een spatie of letter bij het kopiëren, controleer of de gecorrigeerde waarde exact
gelijk is aan hoe die op de factuur staat.

KAN IK VERSCHILLENDE FACTUREN IN HETZELFDE PDF BESTAND OPNEMEN?
Het is niet mogelijk om verschillende facturen in hetzelfde PDF bestand te verwerken, deze worden gezien als één
factuur.

IK WIL DE FACTUREN NIET ÉÉN VOOR ÉÉN HOEVEN SCANNEN
Stel uw scanner zo in dat elke pagina een los pdf-bestand wordt.
Wilt u zeker weten dat ook de achterkant van de factuur wordt verwerkt indien hier informatie op staat, kies er dan
voor dat de scanner altijd 2 gescande pagina’s in één PDF plaatst en stel dan ook in dat de achterkant wordt
gescand, ook als deze leeg is.
MiKi-Business-Software levert de volgende twee Fujitsu ScanSnap scanners: ScanSnap S1300i en ScanSnap iX500,
met een speciale ScanSnap Factuur2King handleiding geschreven voor een optimale inrichting van dit proces
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ONS EIGEN BTW NUMMER WORDT ALS BTW NUMMER VAN DE CREDITEUR HERKEND
Controleer in King bij Organisatie > Bedrijfsgegevens > tabblad Financiële Geg. dat het btw-nummer behorend bij
het bedrijf van de administratie is ingevoerd:
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BIJLAGE II: PROBLEMEN BIJ GEBRUIK FACTUUR2KING
PROGRAMMA GEEFT FOUTMELDING DAT SYSTEM.DATA.SQLSERVERCE NIET KAN WORDEN
GEVONDEN

Als Microsoft SQL Server Compact Edition v4 niet is geïnstalleerd op de PC kan Factuur2King niet de database
benaderen. Installeer SQL Server Compact Edition v4 SP1 via https://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=30709, mogelijk heeft u installatierechten nodig op uw PC, vraag dan uw
systeembeheerder de installatie te doen.

KING ADMINISTRATIE IS NIET ZICHTBAAR OP EEN SPECIFIEKE PC
Op elke PC waar Factuur2King actief is moeten de benodigde externe toegang instellingen worden gemaakt. Zie
voor het stappenplan hoofdstuk 2 van de installatiehandleiding.
Mocht u een foutmelding krijgen bij het laden van de administratie lijst en wordt hierover gesproken over een
ODBC-koppeling fout, dan kunt u het beste volgens hoofdstuk 2 van de installatiehandleiding de koppeling opnieuw
aanmaken.
Let op, werkt u op een 64-bit besturingssysteem, dan moet ook de 64-bit versie van King zijn geïnstalleerd.

BIJ HET WEERGEVEN VAN DE VERWERKTE FACTUREN WORDT DE PDF GEDOWNLOAD IN PLAATS VAN
GETOOND AAN DE LINKERKANT VAN HET SCHERM
Als er op het systeem geen PDF lees applicatie (bijvoorbeeld Adobe PDF Reader of Foxit PDF Reader) of alleen de
standaard Windows PDF Viewer (vanaf Windows 8) is geïnstalleerd, dan zal de PC proberen de factuur te
downloaden in plaats van deze in het linkerscherm weergeven. Installeer hiervoor Adobe PDF Reader of Foxit PDF
Reader (zie bijlage II en III van de installatiehandleiding).
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Factuur2King maakt gebruik van een Internet Explorer component om de factuur te tonen. Als u pdf-bestanden
kunt openen binnen Internet Explorer (pdf-bestanden openen dus niet automatisch in een losse pdf-viewer), dan
moet dit ook correct werken in Factuur2King.
Is Adobe Reader al geïnstalleerd, controleer dan in het Add-ins menu van Internet Explorer dat de Adobe PDF
Reader add-in is geactiveerd.

Pag. 89 / 93

King Business Software

Werkt u op een server, dan zou het ook nog kunnen dat u de locatie waarvandaan PDF bestanden worden geladen
in de Vertrouwde Websites moet plaatsen.

BIJ HET WEERGEVEN VAN DE VERWERKTE FACTUREN WORDT DE PDF NIET GETOOND
Dit komt over het algemeen voor als Factuur2King als ‘uitvoeren als administrator’ wordt uitgevoerd. Factuur2King
hoeft alleen bij het toewijzen van de administratie en Factuur2King service als administrator te worden uitgevoerd,
hierna niet meer.

FACTUUR2KING KAN GEEN BESTANDEN VINDEN OP EEN GEDEELDE/NETWERKSCHIJF
Dit komt over het algemeen voor als Factuur2King als ‘uitvoeren als administrator’ wordt uitgevoerd. Factuur2King
hoeft alleen bij het toewijzen van de administratie en Factuur2King service als administrator te worden uitgevoerd,
hierna niet meer.
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DE TERUGMELDING VAN KING JOB GEEFT AAN “BESTANDSACTIE MISLUKT! BESTAND … KAN NIET
WORDEN VERWIJDERD”
In de King Jobs terugmelding staat de volgende foutmelding:
Bestandsactie mislukt! (Bestand "<*>.pdf " kan niet worden verwijderd. Wijzigingen kunnen niet worden
opgeslagen.) (laatste XML-element: DAR_AFGEHANDELD)”
Deze melding komt voor als de factuur is geopend in een andere applicatie, meestal Adobe PDF Reader of Foxit
Reader. Sluit de PDF op alle locaties en probeer de factuur nogmaals te verwerken.

HET LADEN VAN HET ST ARTSCHERM EN/OF BIJWERKEN ADMINISTRATIE LIJST DUURT ERG LANG
Bij het laden van de King administraties, waarvoor externe toegang is ingesteld, wordt de naam van de
administratie opgehaald zoals ingesteld in Organisatie > Bedrijfsgegevens > Naam veld in King.
Deze naam wordt eenmalig opgehaald, maar zo lang er geen naam is ingevuld zal Factuur2King dit blijven doen. Dit
leidt ertoe dat zo lang er geen naam is ingevuld in de administratie, het extra tijd kost om de administratie lijst bij
te werken.
Duurt het laden van de administratielijst lang, zorg er dan voor dat voor alle administraties een bedrijfsnaam is
ingevuld in King of geef een Administratie Omschrijving op in de configuratie van Factuur2King.

BIJ HET OPHALEN VAN EEN FACTUUR WORDT STEEDS FACTUUR2KING REAGEERT NIET GETOOND
Dit kan voor komen als de bestanden vanaf een lokale pc in een Extern Bureaublad situatie of via trage
netwerkschijf worden geladen. Elke keer als er een analyse wordt gedaan of de factuur moet worden opgehaald (bij
navigeren) wordt de factuur opnieuw opgehaald van deze trage locatie.
Werkt u niet via Extern Bureaublad of Citrix, probeer dan de factuurbestanden tijdelijk te plaatsen op de PC waarop
Factuur2King actief is om te achterhalen of het netwerk inderdaad het probleem is. Laadt dit sneller, controleer
dan uw netwerk, snelheid van uw bestandsserver, etc.
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Werkt u wel via Extern Bureaublad of Citrix en de lokale harde schijf wordt gedeeld met deze omgeving, dan

kan het (afhankelijk van de internetsnelheid) lang duren voordat de volgende/vorige factuur wordt
geladen.
Bij de configuratie van de administratie kunt u dan instellen dat er gebruik moet worden gemaakt van een
Tijdelijkse opslaglocatie bij delen lokale schijf.

Door in dit veld een opslaglocatie op de server op te geven, wordt het factuurbestand éénmalig
gekopieerd naar de server en vanaf dat moment alleen vanaf de server geladen.
Hierbij wordt de mapindeling overgenomen van de lokale PC (als het bestand in C:\1\2\3\ staat, dan komt
hij op de server in <opslaglocatie>\1\2\3\ te staan), maak de tijdelijke opslaglocatie dus zo kort mogelijk
(bijvoorbeeld D:\F2K\, de PDF wordt in ons voorbeeld dan opgeslagen in D:\F2K\1\2\3\).
BIJ EXPORTEREN VAN FACTUREN NAAR KING CRASHT FACTUUR2KING
We hebben dit een aantal keren gezien in combinatie met Adobe Reader. In het Windows gebeurtenis logboek is
dan de volgende informatie te zien:
Naam van toepassing met fout: Factuur2King2.0.exe, versie: 2.2.111.0, tijdstempel: 0x570624b2
Naam van module met fout: AcroPDFImpl.dll_unloaded, versie: 15.20.20039.7108, tijdstempel: 0x57eee3b4
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutmarge: 0x00035ed8
Id van proces met fout: 0x71c
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d225fc3062a64d
Pad naar toepassing met fout: C:\Factuur2King 2.0 MU\Factuur2King2.0.exe
Pad naar module met fout: AcroPDFImpl.dll
Rapport-id: 731fc6e6-91f2-11e6-80bc-00155d01210e
Volledige pakketnaam met fout:

In dit geval adviseren we Adobe Reader opnieuw te installeren. Deinstalleer het programma en gebruik de cleanup
tool van http://labs.adobe.com/downloads/acrobatcleaner.html. Installeer hierna Adobe Reader opnieuw of
installeer Foxit.
NA HET BIJWERKEN VAN KING VERSCHIJNT DE FOUTMELDING FACTUUR NIET GEBLOKKEERD
Als u gebruik maakt van de mogelijkheid facturen te blokkeren in King, dan zou het kunnen dat deze instelling is
verwijderd bij een upgrade/herinstallatie van King. U zou hierbij de volgende foutmelding kunnen krijgen op het
‘King Feedback’ scherm:
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Controleer dat de optie Webservices financieel is ingeschakeld voor de administratie en dat de benodigde
instellingen zijn gemaakt. Zie hiervoor Bijlage IV en V van de Installatiehandleiding.
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