Factuur2King: tijd en dus geld
besparen
Sneller facturen verwerken,
makkelijker te vinden
en te controleren in het
fiatteringsproces
Factuur2King herkent
de inhoud van in- en
verkoopfacturen en
koppelt deze aan de juiste
crediteur/debiteur uit
King. U hoeft de facturen
dan alleen nog maar te
controleren, waarna ze
verwerkt worden in King als
een nieuwe journaalpost en
overal beschikbaar zijn via
het digitale archief.
Alle gegevens die
Factuur2King gebruikt zijn
afkomstig uit de King administratie, Factuur2King gebruikt deze om de juiste relevante gegevens te
tonen en controleert achteraf of de gemaakte boeking ook aanwezig is in King.
Met Factuur2King véél snellere invoer, voorkomt fouten en facturen zijn supersnel terug te vinden.
Uniek in Factuur2King: U profiteert van eerder invoerwerk; correcties en aangemaakte verdeelregels
worden per crediteur onthouden en automatisch getoond bij het inlezen van een nieuwe factuur van
deze crediteur. En bij problemen kunt u contact opnemen met de vertrouwde King helpdesk.
Factuur2King kan ook worden ingezet voor het controleren van de factuur met de
magazijnontvangst en fiatteurs laten aangeven of de factuur betaalbaar gesteld kan worden.
Dit laatste is ook uitbreidbaar met een optioneel fiatterings-/klantportal.
UBL
Factuur2King is toekomstgericht; door het gebruik van Universal Business Language (UBL) - een
standaard voor elektronische bedrijfsvoering - is 100% factuurherkenning mogelijk en kunnen
magazijnontvangsten op regelniveau worden gecontroleerd.
Factuur2King biedt ondersteuning om met een druk op de knop KingUBL, InvoiceSharing, StoreCove
en go2UBL bestanden te verwerken. Commitment van MiKi voor toekomstige UBL-koppelingen met
F2K UBL hub; buiten éénmalige inrichting, géén extra kosten.
Betalingskortingen/kredietbeperkingen
Heeft u een betalingskorting of kredietbeperking afspraak met uw leveranciers als een
factuur binnen een bepaalde termijn wordt betaald, dan kan dit in Factuur2King worden
verwerkt. Factuur2King rekent de benodigde bedragen uit en plaatst de posten op de juiste
grootboekrekening(en).
G-Rekening
Bij inhuur van personeel wordt een deel van de sociale premies op een geblokkeerde rekening
geplaatst. Factuur2King splitst deze kosten en zorgt ervoor dat het juiste bedrag naar de juiste
rekening gaat.

Fiattering
Aan de hand van fiatteringsregels (op basis van een combinatie van crediteur, min/max bedragen
en grootboekrekeningen) kan worden bepaald of een factuur eerst moet worden goedgekeurd
voordat deze wordt verwerkt in King. Is dit het geval, dan wordt de factuur wel ingelezen in King
(zodat u een accuraat beeld heeft van uw budget), maar geblokkeerd voor betaling tot de factuur
door alle gebruikers is gefiatteerd. Is er naar aanleiding van de fiattering een wijziging vereist, dan
kan de factuur vanuit Factuur2King worden bijgewerkt in King en wordt de factuur opnieuw in het
fiatteringsproces opgenomen.
Magazijnontvangsten
Verwerkte magazijnontvangsten kunnen worden opgeroepen in Factuur2King en op regelniveau
gecontroleerd met de factuur. Gefactureerde aantallen en prijzen kunnen worden ingevuld
op basis van regelherkenning of worden overgenomen van de magazijnontvangst. Zijn er
prijsverschillen dan wordt automatisch een prijsverschillen boeking gemaakt.
Tussenrekening matchen
Wijs een tussenrekening aan waarop verwachte uitgaven op basis van een referentienummer
worden geplaatst en koppel de factuur hieraan in Factuur2King. Als de koppeling is gemaakt en
het saldo is 0 wordt het referentienummer niet meer getoond.
Geen beperkingen
Er is geen beperking aan het aantal te verwerken scans en te koppelen King administraties.
Factuur2King verwerkt ook facturen die uit meerdere pagina’s bestaan en een hiervoor geschikte
factuur kan op regelniveau worden geboekt. Het aantal gebruikers bepaalt hoeveel fiatteurs actief
kunnen zijn.
Extra functionaliteit in alle versies:
•
•
•

Betalingskorting: reken de afgesproken korting uit en boek direct op de juiste 			
tegenrekeningen;
G-Rekening: splits het factuurtotaal tussen de afzender en de speciale g-rekening;
UBL: verwerk UBL-facturen via de Factuur2King UBL hub;

Factuur2King Plus:
•
•
•

Werken met meerdere gebruikers tegelijkertijd, inclusief rechtenbeheer;
Fiatteren: laat fiatteurs facturen goedkeuren voordat ze worden vrijgegeven voor 		
betaling in King;
Uit te breiden met een fiatteringsportal voor gebruik op telefoons, tablets en PC’s en
een klanten-portal voor het delen van facturen met de accountant/boekhouder die 		
Factuur2King gebruikt;

Factuur2King Pro:
•

•

Magazijnontvangsten: Haal verwerkte magazijnontvangsten op uit King en match deze
met de factuur, inclusief het boeken van prijsverschillen. Inclusief regelherkenning 		
als u beschikt over UBL of een geschikte factuur. U kunt dit ook gebruiken als er 		
meerdere facturen zijn voor één magazijnontvangst of meerdere ontvangsten zijn voor
de factuur;
Tussenrekening: Match de factuur op basis van een referentienummer aan 			
journaalposten in een op te geven tegenrekening, een eenvoudige manier om 			
bijvoorbeeld met projectente werken;
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Nieuw: Factuur2King Enterprise
Opent nog meer mogelijkheden voor groeiende en grotere
bedrijven.
Factuur2King is al in heel veel bedrijfsprocessen in te passen, maar wat nu als u een specifieke
wens heeft? Zoals ‘wat zou het handig zijn om deze bestelinformatie ook direct bij de factuur
te kunnen tonen’ of ‘wat zou het handig zijn om tegelijkertijd ook een boeking te maken in mijn
andere ERP-systeem’ of ‘wat zou het handig zijn als ik de factuur direct kan koppelen aan de
activiteit in mijn projecten’. Dit kan nu gemaakt worden met Factuur2King Enterprise.
Deze nieuwe versie van Factuur2King biedt drie connectoren die als startpunt kunnen dienen voor
een digitaliseringstraject:
Enterprise Connector
Haal informatie op uit een ander logistiek/productie/ERP-systeem dan King voor verwerking
van facturen in Factuur2King (richting King), koppel extra workflow processen - bijvoorbeeld
het aanmaken van een taak in King of sturen van een mail - naar aanleiding van een boeking of
schrijf juist informatie terug naar het andere logistiek/productie/ERP-systeem of rapportage tool.
De Enterprise Connector is het startpunt om Factuur2King en King nog verder in te passen in
uw huidige bedrijfsprocessen. Zo lang het andere systeem bereikbaar is en de data voor handen
kunnen wij het inpassen.
King Projecten/Productie Connector
Koppel facturen aan uw projecten op de manier waarop u met uw projecten werkt. Bepaal
bijvoorbeeld (of laat het systeem bepalen) bij welk project de factuur hoort, splits de kosten
over meerdere projecten en/of boek de artikelen op basis van de magazijnontvangst door op het
project.
Of koppel bij productie uw factuur aan een productiebatch, boek hem tegen op de tussenrekening
producten in bewerking, check de aanlevering in het magazijn of controleer bijvoorbeeld of de
benodigde certificaten in orde zijn.
Geef uw processen met de King Projecten/Productie Connector exact zo vorm als gewenst.
Microsoft Azure Stack Connector
Het Factuur2King fiatteringsportal wordt in een beveiligde omgeving volledig in West-Europa
gehost bij Microsoft Azure, maar voor sommige branches is het van belang alle data in eigen
beheer te houden.
In dat geval is het met Factuur2King Enterprise ook mogelijk om het Factuur2King
fiatteringsportal op te nemen binnen uw eigen Microsoft Azure Stack omgeving, waarbij u
verantwoordelijk bent voor het systeembeheer. Alle data is in uw eigen beheer, wij leveren de
software updates en documentatie van benodigde functionaliteit en inrichting.
Factuur2King Enterprise is beschikbaar later in 2018, maar heeft u nu al een wens, aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen!
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Excel2King
Maak van uw Excel
bestanden eenvoudig
geautomatiseerde
inleesbestanden geschikt
voor King
Met King kunt u makkelijk
en snel gegevens
importeren in de
administratie. Dit wordt
gedaan door middel van
XML-inleesbestanden die
voldoen aan een vooraf
bepaalde opmaak. Het
zelf samenstellen van een
XML-bestand met deze
opmaak is een intensief
karwei. Er mogen geen
tikfouten zitten in de
naamgeving van de XML-velden en er kan niet worden afgeweken van de veldvolgorde.
Excel2King stelt u in staat om op basis van een Excel-bestand de juiste XML-inleesbestanden
aan te maken die door King ingelezen kunnen worden.
Door de kolomnamen uit het Excel-sheet te koppelen aan de King-velden zorgt het programma
ervoor dat de correcte naamgeving en volgorde van de xml-velden wordt gebruikt.
Hergebruik
Excel2King heeft een interface met tabbladen, waardoor er makkelijker heen en weer kan worden
gesprongen tussen de verschillende onderdelen van een importbestand. Extra vrije rubrieken,
taalomschrijvingen, contactpersonen, etc. kunnen met een druk op de knop worden toegevoegd
en ingelezen.
Sla de configuratie op voor hergebruik of start King Jobs direct na het aanmaken van het
bestand. Zo gaat het nog sneller om bijvoorbeeld een Excel bestand dat u van uw leveranciers
ontvangt in King in te lezen, snel een vrije rubriek te vullen met informatie of in bulk uw debiteuren
als web-klant te activeren voor uw webwinkel. King overschrijft bestaande gegevens of maakt
een nieuw gegevens aan als deze nog niet voor komen in King.
Ondersteuning voor alle Excel bestandsformaten. Alle velden worden meegenomen, ongeacht het
type (getal, tekst of datum). Automatische omzettingen naar juiste formaat (bijv. opmaak datum,
decimaalteken in getallen, true/false ipv 1 en 0, etc.). En alle XML-importformaten van King
worden ondersteund.
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Wil je ook je met Factuur2King of Excel2King gaan werken
Neem dan contact met ons op en wij vertellen je graag hoe.
E: verkoop@king.eu
T: 010 – 264 63 20

