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King Business Software

Inkoopstatistieken
In King 5.57 is de functionaliteit Inkoopfacturen toegevoegd, hiermee is de basis gelegd voor
Inkoopstatistieken. Op basis van de regels van de inkoopfacturen kan King nu inkoopstatistieken
bijhouden.

Inkoopfacturen.
Voor de juiste inkoopstatistieken moeten alle inkopen via inkoopfacturen geboekt worden. Je vind de
inkoopfacturen onder Voorraad > Inkoopfacturen > Inkoopfacturen.

Hier boek je per crediteur de inkopen. Als er magazijnontvangsten geregistreerd zijn voor de
ontvangen goederen dan kun je in de inkoopfactuur de magazijnontvangst opzoeken en de ontvangen
regels overnemen.
Voor een volledige uitleg over de werking van Inkoopfacturen kijk in Nieuwe Functionaliteiten King
5.57

Inkoopstatistieken
Inkoopstatistieken kun je vinden onder menupunt Voorraad > Inkoopstatistieken.

Inkoopstatistieken is gebaseerd op Info omzetgegevens van Omzetstatistieken. Voordat je een
inkoopstatistiek kunt inzien moet je zelf de indeling maken.

Indelen inkoopstatistiek
Ga naar menupunt Voorraad > Inkoopstatistieken en klik boven in het venster in het invoerveld
‘Nummer’ en vervolgens op het
knopje.
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Het venster Selecteer een indeling voor de inkoopgegevens wordt geopend.
Hier kun je via Toevoegen een nieuwe indeling toevoegen. Geef het nummer en de omschrijving op
van de inkoopstatistiek. Vervolgens maak je een inkoopstatistiek onder de kolommen bij het tabblad
Rubrieken.

Kolom ‘Beschikbare rubrieken’: dit betreffen de beschikbare rubrieken, die nog niet onder de Indeling
zijn opgenomen.
Kolom ‘Indeling’: hier komen de rubrieken die je toevoegt aan de indeling van de inkoopstatistiek.
*Via de pijltjestoetsen of door te dubbelklikken op een rubriek kun je rubrieken toevoegen of verwijderen uit de indeling.
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De indeling kan uit één of meerdere niveaus bestaan waarbij de rubriek direct onder Totaal de hoogste
is, de rubriek daaronder zal een uitsplitsing zijn enz.
Een indeling ‘Per leverancier - per artikel/tarief’ zal er als volgt uitzien.

Wil je de indeling per Periode dan voeg je deze toe aan de indeling. De positie van Periode in de
indeling zal bepalen of je de inkoop per Periode per Leverancier ziet of per Leverancier per Periode.

Je kunt de indeling eenvoudig aanpassen door de rubrieken in de indeling te verschuiven van positie!
Het rechter deel van het venster toont per geselecteerde rubriek een aantal mogelijkheden.
Je kunt de inhoud van Kolom 1 t/m 4 bepalen, de tekst weergave en sorteerkolom van de rubriek. In
het blok Te tonen regels heb je de mogelijkheid om naast alle gegevens ook andere uitsplitsingen te
selecteren.
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Het tabblad Kolommen toont de kolomindeling van de aangemaakte inkoopstatistiek.
Hier kun je voor de inkoopstatistiek kolommen verbergen. Klik hiervoor met de rechter muisknop op
een kolomkop en vink in het muismenu de kolommen uit die je niet wilt zien.

Tonen van de Inkoopstatistiek
Na het indelen van de inkoopstatistiek is deze te tonen in het venster Inkoopstatistieken.
Rechts boven aan het venster kun je eventueel een vergelijkend boekjaar opgeven. Klik rechts onder
aan het venster op de knop Vernieuwen om de inkoopstatistiek te tonen.
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De statistiek is verder te openen door op de plusjes te klikken of via de knop Weergeven.
De kolomindeling kun je zelf nog aanpassen door kolommen te verslepen, breder te maken of via de
rechtermuisknop te verbergen.

Links in het venster van de inkoopstatistiek staan de Selecties, hiermee kun je de gegevens
beïnvloeden. Vink hiervoor de selectie aan en wijzig deze.
Ook kun je hier per rubriek alsnog de gegevens anders uitsplitsen dan de opgegeven indeling.

Via de knop Selecties verbergen kun je de selectie verbergen zodat de inkoopstatistiek over de volle
breedte van het venster getoond kan worden!
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De inkoopstatistieken kunnen worden afgedrukt of gekopieerd naar Excel.
Voor het kopiëren naar Excel moet je de indeling openklappen. Klik dan een regel aan in de
inkoopstatistiek en gebruik de toetsencombinatie Ctrl-a om alle regels van de statistiek te selecteren.
Via het menupunt Muteren, of via de rechter muisknop of met de toetsencombinatie Ctrl-c kun je de
geselecteerde statistiek kopiëren en vervolgens plakken in Excel.

Digitaal archief: Rechten per archiefsoort
Om de rechten op het digitaal archief aan te scherpen is per archiefsoort aan te geven of een
gebruiker deze archiefsoort wel of niet mag inzien.
Via het menupunt Algemeen > Rechten kunnen de rechten per King-gebruiker worden ingesteld.
In de rechten kun je bij de gebruiker per archiefsoort het recht op inzien ontnemen.

Productie: Extra gegevens in zoekvenster productie orders
Sinds King 5.58 kun je op basis van verkooporderregels een productieorder aanmaken.
Aan het overzicht van de productieorders zijn nu drie kolommen toegevoegd waarin je kunt zien of de
productieorder gekoppeld is aan een verkooporder.
De kolommen Debiteur nummer, Debiteur naam en Verkoop order tonen de gegevens uit de
verkooporder. Is een productieorder aangemaakt voor meer dan één verkooporder dan toont de regel
de tekst Meerdere.
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Afdrukformaten: Gegevens ingelogde medewerker in email
In de e-mail die via King wordt verstuurd (om documenten elektronisch te versturen) is het nu
mogelijk om de Naam, het E-mail adres en het telefoonnummer van de medewerker die de mail
verstuurd te vermelden.
Bij het opstellen van de e-mail via Diversen > Afdrukformaten kun je via het rechtermuisknopmenu de
gegevens van de medewerker als koppeling in de e-mail zetten.

*Zie voor de gegevens van de medewerker zoals bij Bedrijfsgegevens is ingegeven.
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Lay-outs: Detailband meerdere keren af te drukken
In het Details-blok in de lay-out kunnen gegevens meerdere keren worden afgedrukt op basis van een
veldwaarde berekening.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om adresetiketten af te drukken op basis van het aantal te leveren stuks
van een artikel.
In de lay-out editor kun je een etiket lay-out aanmaken. Dan klik je met de rechter muisknop op de
band Details en in het muismenu op Aantal per record.

In het venster ‘Details: Aantal per record’ geef je het volgende op:
Aantal: aantal dat per record aangemaakt moet worden.
Veld / Variabele: het veld dat meerdere malen afgedrukt moet worden.

Info balans: Resultaten per periode zichtbaar
Op de info balans kun je de periodes apart tonen. Aan de saldi balans en de resultatenrekening is het
‘resultaat van de periode’ toegevoegd.
King toont het positieve resultaat in Groen en het negatieve resultaat in Rood.
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Diverse
Openstaande bestellingen: Nu de keuze om alle bestellingen te tonen
Bij het tonen van de openstaande bestellingen via menupunt ‘Voorraad > Bestellingen > Alle
openstaande bestellingen’ toonde King alle openstaande bestellingen van het default magazijn van de
gebruiker. Je kon daarna een ander magazijn selecteren om daarvan de openstaande bestellingen te
zien.
We hebben de keuze toegevoegd om bij het initieel openen van het venster de openstaande
bestellingen te tonen van alle magazijnen.
Dit kun je instellen door in het venster te klikken op het menupunt Weergeven en een vinkje te zetten
bij Initieel bestellingen van alle magazijnen tonen.

Webservices: Automatische update
Bij de update naar King 5.59 zal de update van de KingWebservices ook automatisch geïnstalleerd
worden. Een aparte installatie/update van de KingWebservice is dus niet meer nodig.
De update van de KingWebservice naar 5.59 gebeurt alleen als er minimaal een KingWebservice 5.58
geïnstalleerd is.
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Diverse webservices toegevoegd of gewijzigd
De webservice Orders is uitgebreid met verkoopeenheden.
De volgende webservices zijn toegevoegd;
- Webservice Recept_Receptuur_Toevoegen
- Webservice Recept_Receptuur_Wijzigen
- Webservice Recept_Receptuur_Verwijderen
- Webservice Recept_Component_ ToevoegenWijzigen
- Webservice Recept_Component_Verwijderen
- Webservice Recept_Eindproduct_ ToevoegenWijzigen
- Webservice Recept_Eindproduct_Verwijderen

Offertes: Extra gegevens beschikbaar in afdruk offerte
In de offerte lay-out zijn de volgende velden toegevoegd: Gewicht, Gewicht per, Volume en Volume
per.

Vrije rubrieken van crediteur worden meegenomen naar de bestelling
Bij ‘aanmaken bestellingen’ vanuit besteladviezen, worden de vrije rubrieken bij je crediteur
overgenomen naar de vrije rubrieken van de bestelling.

Point Of Sale
Prijzen worden opnieuw bepaald na wijzigen van debiteur.
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