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Met deze optie kunt u gescande facturen of PDF facturen automatisch inlezen in
King. Factuur2King herkent de 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.
VOORDELEN OP EEN RIJ!

• Met Factuur2King bespaart u niet alleen veel ruimte en kosten,
maar ook tijd. In een fractie van een seconde kunt u het juiste
document vinden.
• De factuur kan direct worden opgevraagd en doorgestuurd
• Er zijn nooit meer facturen zoek!
• De controle wordt vereenvoudigd

WERKWIJZE

Facturen die u hebt gescand of via e-mail
hebt ontvangen, slaat u op een centrale
locatie op. Hierna worden deze automatisch
elektronisch ingelezen door Factuur2King.
Nadat de facturen in Factuur2King zijn
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goedgekeurd, worden deze met 1 druk op
de knop aan King aangeboden en door
King als voorlopige boekingen ingelezen.
Desgewenst kunnen deze boekingen hierna
in King nog worden gecontroleerd en waar
nodig aangepast.

FACTUUR2KING
Het Factuur2King scherm waarin de gescande documenten
ter goedkeuring aan de King gebruiker worden aangeboden. Hierin vindt de controle plaats en wordt de koppeling
naar de King crediteur, grootboekrekening en BTW tarief
gelegd indien Factuur2King de crediteur heeft herkend.
Herkenning vindt plaats op BTW-nummer.
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Factuur2King herkent automatisch de
crediteur op basis van het BTW-nummer,
want dat is uniek en staat bijna altijd op
de factuur. Vervolgens vult Factuur2King
het factuurbedrag, het BTW-bedrag,
het factuurnummer, het klantnummer en
het juiste grootboekrekeningnummer in.
Voordat de gegevens naar King worden
gestuurd, kunt u deze controleren en
eventueel aanpassen of aanvullen. U kunt
bijvoorbeeld het factuurbedrag splitsen
over meerdere regels om de bel- en
abonnementskosten te scheiden.

koppeling niet leggen. Maar als u dan de
crediteur of het BTW-nummer gewoon
toevoegt in King, kan de koppeling alsnog
worden gemaakt. Of u kiest ervoor om een
crediteur ‘diversen’ aan te maken waarop
alle niet te koppelen facturen worden
geboekt. Deze facturen worden dan wel
in King ingelezen, maar dienen nog aan
de juiste crediteur te worden gekoppeld.
Deze mogelijkheid is per te koppelen
administratie in Factuur2King instelbaar.
Ook kunt u facturen verwerken waarvan de
crediteur geen BTW-nummer heeft.

ZELFLEREND

GEEN BEPERKINGEN

Wat Factuur2King niet automatisch herkent
kunt u hem leren! Soms is een klantnummer
of extern factuurnummer in zo’n formaat
opgeslagen dat Factuur2King dat niet
automatisch herkent. Als u dit handmatig
invoert, dan onthoudt Factuur2King dit en
zal dit de volgende keer dat een factuur van
deze leverancier komt, automatisch invullen.

Factuur2King kent geen beperkingen in
het gebruik. Er is dus geen beperking aan
het aantal te verwerken scans. Ook kunnen
facturen die uit meerdere pagina’s bestaan
worden verwerkt en kan met een onbeperkt
aantal King-administraties worden
gekoppeld.

DIGITAAL ARCHIEFSTUK

Na goedkeuring worden de facturen als
Digitaal Archiefstuk opgeslagen in King. De
financiële informatie wordt opgeslagen in de
vorm van journaalposten (samengevoegd
in een voorlopige boekingsgang). Vanuit de
journaalpost kunt u direct het archiefstuk
opvragen. U hebt dus altijd het origineel bij
de hand zonder dit in een ordner te moeten
opzoeken.
KOPPELING

De koppeling tussen de factuur en de
crediteur wordt gedaan op basis van
het BTW-nummer zoals dat in King is
vastgelegd. Het is dus wel noodzakelijk
om dit BTW-nummer bij elke crediteur vast
te leggen (maar dat moest u toch al doen
voor de Belastingdienst). Op basis van
de crediteur wordt automatisch het juiste
grootboekrekeningnummer gekoppeld.
Staat de crediteur of het BTW-nummer
nog niet in King, dan kan Factuur2King de

Een factuur kan alleen op totaalniveau
worden geboekt en niet op regelniveau.
Factuur2King herkent dus het
factuurnummer, de omschrijving, het
factuurbedrag en het BTW-bedrag en is te
gebruiken bij bijvoorbeeld kostenfacturen.
PRIJZEN

Factuur2King stand-alone en single user
licentie met een onbeperkt aantal scans en
te koppelen administraties kost € 2.595,00
(met een onderhoudscontract van € 659,00
per jaar), of € 129,95 per maand.
De kosten van de multi-userversie zijn als
volgt:
LICENTIE

ONDERHOUD

HUUR P/MND
OF ONLINE*

2.595,00

659,00

129,95

2E GEBRUIKER

495,00

129,00

24,95

VANAF 3E GEBRUIKER

395,00

99,00

19,95

1 GEBRUIKER

* De genoemde prijzen zijn excl. hosting
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SPELREGELS

•

Voor het scannen zijn doorzoekbare
PDF scans nodig. U kunt zelf eenvoudig
controleren of een PDF document
doorzoekbaar is door de tekst in dit
PDF document te kopiëren en plakken
naar bijv. kladblok of Word. Als dit lukt,
hebt u bruikbare en doorzoekbare PDF
documenten;

•

Indien uw scanner geen doorzoekbare
PDF (via OCR) kan produceren,
kunnen de scans via het programma
ABBY Finereader Corporate Edition
automatisch worden geconverteerd. U
kunt deze aanschaffen met Factuur2King
voor € 189,- per licentie;

•

Hebt u geen scanner, dan adviseert
MiKi-Business-Software de volgende
drie Fujitsu ScanSnap scanners:
ScanSnap S1300i, ScanSnap iX500 en
ScanSnap N1800 Network Scanner.
Indien bij MiKi gekocht, worden deze
samen met Factuur2King ondersteund.
Het los aanschaffen van ABBY Finereader
Corporate Edition is dan niet nodig,
deze scanners komen met ingebouwde
ABBYY OCR software;

•

Bij boeking op factuurniveau wordt
de standaardtegenrekening van de
crediteur gebruikt;

•

Integratie met King is afhankelijk van
pakketsamenstelling en wensen;

Door middel van uitgebreide tests
met allerlei facturen is vastgesteld dat
gemiddeld 80-90% van de velden wordt
herkend.
Mocht blijken dat een aantal veel
voorkomende facturen stelselmatig niet
goed genoeg herkend worden, dan 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.

Leverbaar voor alle King-versies.

FACTUUR2KING MULTI-USER BESCHIKT OVER DE
VOLGENDE EXTRA MOGELIJKHEDEN:
• De mogelijkheid om naast het inlezen van Inkoopfacturen, ook
Verkoopfacturen in te lezen (de functionaliteit is in te schakelen
in de configuratie);
• Tijdens het verwerken en goedkeuren kunnen Inkoop- en Verkoopfacturen worden verwijderd;
• Crediteuren en debiteuren kunnen vanuit Factuur2King aan King
worden toegevoegd;
• Rechtenbeheer is uitgebreid met de mogelijkheid gebruikers toe
te staan facturen te verwijderen en/of crediteur/debiteuren toe
te voegen.

