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Dashboard (Financieel) 
Het financiële dashboard van King is aangepast. Je kunt het dashboard vinden onder menupunt 
Organisatie > Dashboard. Hier vind je in een oogopslag de status van o.a. de Openstaande posten, de 
Liquiditeit en Liquiditeitsprognose en de Omzet, Opbrengsten en kosten per periode . 
 

 

Het hele dashboard en onderdelen van het dashboard zijn te kopiëren via het Kopiëren knopje en te 
plakken in een rapportage.  
 

 
 

Via het informatie knopje  kun je door zoomen naar de openstaande posten waaruit de grafiek is 
opgebouwd. Dubbelklik je op een punt uit het taartdiagram dan zal het openstaande-posten-venster 
geopend worden met de filter op die ouderdomsrange. 
 
De omzetgegevens worden getoond van het huidige geopende boekjaar en de twee voorafgaande 
boekjaren. 
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Openstaande posten debiteuren/crediteuren 
De openstaande posten kunnen gefilterd worden op ouderdomsrange berekend vanaf factuurdatum 
Openstaand of vanaf vervaldatum Vervallen.  
 

 
 
Ook toont het venster in twee nieuwe kolommen het aantal dagen dat de posten openstaand of 
vervallen zijn. 
 
De ouderdomsrange kun je zelf instellen via het menupunt ‘Debiteuren > Info openstaande posten per 
debiteur’. Klik op de knop ‘Vaste geg. Osp.’ en ga naar het tabblad ‘Afdrukinstellingen’. 

 

Zoekvensters artikelen 
Aan de zoekvensters artikelen zijn een aantal kolommen toegevoegd. 

▪ Standaard kost- en verkoopprijs, de algemene kostprijs en verkoopprijs (zonder 
standaardkorting) van de voorraadeenheid. 

▪ Tekst op factuur, de omschrijving uit het tabblad Omschrijvingen van de taalcode N is 
toegevoegd aan alle artikelzoekvensters. 

▪ Het zoekvenster artikelen aan de inkoop kant toont nu ook de magazijn-, gereserveerde en vrije 
voorraad. 

▪ Het zoekvenster artikelen bij orderinvoer bevat nu de kolom EAN code, de standaard EAN code 
van het artikel. 
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Info artikelen 
De zoekfunctionaliteit van info artikelen is uitgebreid waardoor het makkelijker is om een artikel of een 
reeks artikelen te vinden. 

▪ Het zoeken op kolom is uitgebreid met Begint met… en Bevat … 

 
▪ Verder is het veld Zoeken toegevoegd. Dit veld zoekt tegelijkertijd in het Artikelnummer, de 

Zoekcode en de Artikelomschrijving op de opgegeven zoekterm (gehele woorden).  
▪ Ook toegevoegd is het Gebruik van filters, via het menupunt Filters kun je eenvoudig één of 

meerdere filters instellen en indien gewenst opslaan. 

 
 
De volgende gegevens zijn nu ook toegevoegd aan info artikelen. 

▪ Tekst op factuur van de artikelen. Op regelniveau is de tekst op factuur zichtbaar van de 
taalcode Nederlands. Een extra specificatie is via het menupunt weergeven aan te zetten en 
toont de tekst op factuur van alle taalcodes.  

▪ Zoals bij het zoekvenster artikelen is aan info artikelen op regelniveau de Magazijn-, 
gereserveerde en vrije voorraad toegevoegd hierdoor heb je snel inzicht in de voorraad van de 
artikelen. 

▪ Ook is op regelniveau de standaard EAN-code van het artikel toegevoegd. 
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Voorraadinfo per recept 
Dit venster dat voorheen op te roepen was bij het invoeren van een verkooporder toont de 
voorraadgegevens van het eindproduct en de componenten. Hiermee kan gekeken worden of je een 
opgegeven aantal stuks kan produceren. Hierbij wordt gekeken naar de voorraad van zowel het 
eindproduct als van de benodigde componenten. 
 

 
 
Dit venster is nu ook oproepbaar vanuit: 
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▪ Het algemene Artikel zoekvensters, zoekvensters aan de inkoop zijde en aan de verkoop zijde 
▪ Info artikelen 
▪ Het venster Artikelgegevens 

 
 

Voorraadinfo → Voorraadaantallen in de tijd 
Vanuit de voorraadinfo, die oproepbaar is bij o.a. invoeren orders kun je nu via de knop 
Voorraadaantallen in de tijd het venster voorraadaantallen in de tijd openen. Dit venster toont de 
toekomstige voorraadmutaties zoals leveringen, bestellingen en magazijnontvangsten. Hiermee kun je 
kijken wanneer het artikel op voorraad is. 
 

  
 
Dit vensters zijn oproepbaar vanuit: 

▪ Orders 
▪ Bestellingen 
▪ Magazijnontvangsten 
▪ Productie-orders  
▪ Offertes 

 
 

Dashboard per artikel 
Nieuw is het dashboard per artikel, dit toont o.a. diverse omzetgegevens, leveringen, openstaande 
bestellingen, offertes en orders. De items op het dashboard is naar eigen inzicht in te delen en aan of uit 

te zetten en via instellingen knopje . Het hele dashboard of losse dashboard items zijn te kopiëren 

via het kopiëren knopje  voor oa. rapportages. 
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De omzetgegevens worden in grafieken getoond per periode van het huidige en 2 voorgaande jaren.  
De omzetgegevens in overzichten worden per kwartaal weergegeven van huidige en 3 voorgaande 
jaren.  De top 10 van de omzet en verkochte aantallen per debiteur worden getoond van de afgelopen 
12 maanden. Verder zie je de openstaande bestellingen, offertes en orders. 
 

Via het informatie knopje  kun je door zoomen naar de gegevens waaruit de overzichten zijn 
opgebouwd. 
 

EAN-codes 
Per EAN-code is nu een opmerking vast te leggen. In deze opmerking kan b.v. genoteerd worden bij 
welke eenheid of bij welk adres de betreffende EAN-code hoort. 
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Wijzigen kostprijzen o.b.v. inkoopprijzen 
Bij het artikel kun je in het tabblad Inkoop, per inkoopeenheid een aparte inkoopprijs bijhouden. Deze 
inkoopprijs kan nu gebruikt worden om de Kostprijs van het artikel te berekenen.  
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Via ‘Wijzigen kostprijzen en verkoopprijzen’ kun je de kostprijs laten berekenen op basis van de 
inkoopprijs. King gebruikt hiervoor altijd de standaard inkoopprijs van de standaard inkoopeenheid. 
 

 
 

Productie 
Aan het zoekvenster recepten en productieorders is de zoekfunctie Begint met … en Bevat … 
toegevoegd. Dit vereenvoudigd het zoeken naar recepten en productieorders. 
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King zal meerdere productieorder aanmaken indien het aantal te produceren groter is dan het 
maximum aantal dat vastgelegd is in het recept. Je krijgt een venster te zien waarin aangegeven 
wordt hoeveel productieorders King zal aanmaken. 
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CBS aangifte – land van oorsprong 
Bij de CBS aangifte moet het land van oorsprong doorgegeven worden. Om dat goed te registreren is 
zijn er enkele aanpassingen gedaan in de volgende onderdelen.  
 

▪ Artikelen, in het artikelvenster kun je in het tabblad Algemeen het land van oorsprong 
vastleggen. 

▪ Partijen, per partij kun je het land van oorsprong vastleggen. 
▪ In de orderregel, tab Algemeen kun je het land van oorsprong invullen of aanpassen. Het land 

van oorsprong wordt opgeslagen in de factuur historie. 
▪ Magazijnontvangsten, in de magazijnontvangst is invoerveld land van oorsprong toegevoegd 

aan het tabblad CBS 
▪ CBS – aangifte, in vaste gegevens CBS aangifte is land van oorsprong toegevoegd aan Uitvoer. 

 
De bijbehorende imports zijn hierop ook aangepast. 
 

Financieel / Digitaal archief 
Vanuit een digitaal archiefstuk kun je via een multiselect-mogelijkheid meerdere journaalregels 
koppelen aan een digitaal archiefstuk. 
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In Info grootboekmutaties is de omschrijving van de journaalpost zichtbaar (dit is de omschrijving van 
de banktransactie) 

 

 
 
Een nieuwe weergave in info dagboekmutaties: ‘Regels per boekstuk’. 
Als  je in een dagboek meerdere keren het zelfde stuknummer gebruikt dan gaf de weergave Per 
boekstuknummer alle journaalregels van dat boekstuknummer weer, hierdoor was niet inzichtelijk 
welke journaalregels bij welke journaalpost hoorde.  
Hiervoor is de weergave Per boekstuk gemaakt, deze toont de regels per journaalpost. 
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Info Bankmutaties 
Aan King is een nieuw venster toegevoegd: ‘Info bankmutaties’.  
Je kunt dit vinden in menupunt Financieel > Bankieren. Dit venster toont per bankrekening de 
afschriftregels. 

 
 
De kolom ‘Verwerkt’ toont of de afschriftregels verwerkt zijn of nog verwerkt moeten worden.  
- De transactiedetails tonen de aangemaakte journaalregels van de afschriftregels.  
- De niet verwerkte afschriftregels kun je verwerken via de knop Toevoegen.  
- Het venster Verwerken ERA-bestand zal geopend worden om de afschriftregel te verwerken.  
- Via de knop Wijzigen en Verwijderen is een geboekte afschriftregel te wijzigen of te verwijderen. 
 

 
 
Via menupunt ‘Weergeven’ kun je de weergave van het venster aanpassen. 
• Markering indien niet volledig geboekt, zorgt ervoor dat niet geboekte regels Rood weergegeven 

worden 

• Je kunt kiezen om alleen de regels van het afschrift te tonen of alle journaalregels 

• Transactiedetails kunnen rechts, tussen of links van de boekingen weergegeven worden of 
helemaal niet weergegeven. 

• Scheiding tussen journaalposten tonen. Dit zal een scheidingslijn weergeven als een afschriftregel 
in meer dan één journaalpost geboet is. 

• Tussen-en tegenrekeningen alternatief weergeven, dit zal de door het pakket geboekte regels in het 
blauw worden weergegeven. 

• Journaalregels van de transactie alternatief weergeven zorgt ervoor dat automatisch geboekte 
journaalregels blauw weergegeven worden. 

 
Tip: Plaats een filter op de kolom Verwerkt om de te verwerken regels naar voren te halen. 
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Webservices  
De volgende webservices zijn toegevoegd of aangepast; 

▪ Bestellingen – geheel nieuwe webservice 
▪ Magazijnontvangsten – geheel nieuwe webservice 
▪ Productie – geheel nieuwe webservice 
▪ Artikelen – je kunt nu ook een artikel verwijderen 
▪ Journaal – op journaalregel niveau is nu ook het aantal mee te geven 

 

 

Diverse wijzigingen 
▪ Bij Invoeren orders kun je het aantal deze levering default laten vullen met beschikbare 

voorraad (naast vrije voorraad). Dit is instelbaar via Vaste gegevens orders/facturering, 
tab orderregels Aantal deze levering. 

▪ Bij Betalingsopdrachten is voor de ING en ABNAMRO het BTL91-formaat vervangen 
door GPF (General Payment File). Voor de RABO was dit al het geval. 

▪ Op de afdruk van de verzamellijst is het veld THT-datum beschikbaar. 
 


