KING Finance

Online boekhouden voor iedere ondernemer
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Introductie online
boekhoudsoftware
KING Software biedt online boekhoudsoftware speciaal voor moderne ondernemers. De wereld
van het ondernemen verandert en KING Software verandert daarom mee. KING Software kijkt
bij het ontwikkelen van haar producten naar de praktijk en luistert naar haar klanten. Door de
software steeds slimmer te maken en vele processen te automatiseren, houd jij meer tijd over
om te doen waar je goed in bent, namelijk ondernemen!

Natuurlijk heb je als ondernemer de keuze

Natuurlijk kan het zijn dat je, naast je

om zelf je boekhouding te verzorgen of om

boekhoudsoftware, gebruik maakt van andere

die in samenwerking met een accountant bij

software. Denk hierbij aan een webshop, een

te houden. KING Finance is ingericht voor

kassasysteem en je salarisadministratie. Wij

een optimale samenwerking tussen jou en je

hebben daarom de mogelijkheid om deze

accountant. Realtime inzicht in je financiële

externe software te koppelen aan je KING

gegevens is noodzakelijk in een branche

Finance administratie. Want waarom zou

waarbij actuele informatie een must is. Het

je op twee verschillende plekken dezelfde

op elk moment kunnen opvragen van een

informatie invoeren? De koppeling is volledig

volledig bijgewerkte administratie met de

geïntegreerd in je KING Finance administratie

software van KING Software biedt zowel jou

door middel van onze cloudswitch. Bekijk alle

als je accountant een absolute meerwaarde.

mogelijkheden in de KING Apps Store in onze

De verwerkingsstraat van KING Finance

software voor de juiste koppeling voor jouw

zorgt ervoor dat je alle administratieve zaken

bedrijf!

volledig kunt automatiseren. Denk hierbij aan
het opmaken en elektronisch versturen van

KING Finance is een online boekhoudplatform

verkoopfacturen en de geautomatiseerde

voor

verwerking van inkoopfacturen.

de

ondernemers,
samenwerking

accountants

tussen

beiden.

en
Alle

administratieve zaken zijn vanuit één centraal
Alle

documenten,

waaronder

verkoop-

punt volledig te automatiseren. Doordat

en inkoopfacturen, worden automatisch

KING Software altijd met de eindgebruiker

opgeslagen in een digitaal dossier, zodat

meedenkt en zich blijft ontwikkelen, is de

je deze altijd en overal kunt raadplegen. Je

software volledig gericht op jouw toekomst!

bank is elke dag bij met een automatische
bankkoppeling.
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Uitdagingen voor
ondernemers
Als ondernemer houd je van je vak. We snappen dat je niet te veel tijd wilt besteden aan
het bijhouden van de administratie. Gratis facturen maken? Bankzaken op orde krijgen?
Administratie digitaal bewaren?

Met KING Finance hoeft dit niet meer tijd te

KING Software staat voor de toekomst.

kosten dan nodig. Naast het versturen van

Zo hebben wij met de verwerkingsstraat

facturen is één van de belangrijke zaken voor

zoveel mogelijk geautomatiseerd, zodat je

jou natuurlijk ook om je bankzaken op orde

meer tijd overhoudt om te ondernemen. Er

te hebben en te zien hoe je er financieel voor

zijn de afgelopen jaren al een hoop nieuwe

staat. Maar wellicht wil je ook artikelen en

ontwikkelingen geweest op het gebied van

diensten vastleggen of offertes en facturen

elektronisch factureren via UBL (Universal

maken. Met KING Finance heb je grip op je

Business Language). Dit is namelijk de

financiën door actuele cijfers! Natuurlijk

nieuwe standaard. Met UBL wordt 100%

kun je ook eenvoudig samenwerken met je

herkenning van de factuur mogelijk en door

accountant.

de standaard gegevensstructuur kan de
factuur zelfs automatisch in de boekhouding

Blik op de toekomst door geautomatiseerde

worden verwerkt als boekingsvoorstel.

processen
Het belangrijkste voor jou als ondernemer is

Alle

natuurlijk om te zien hoe je er financieel voor

Finance Spitsfactuur gratis elektronische

staat en wat je successen zijn. Maar hoe zorg

(UBL-)facturen

je er nou voor dat je boekhouding altijd upto-

Na het versturen van de factuur, worden

date is en zo min mogelijk administratieve

de

handelingen

geboekt

vereist?

Hier

heeft

KING

ondernemers

opmaken

openstaande
in

de

kunnen

met

en

KING

versturen.

posten

automatisch

financiële

administratie.

Software over nagedacht om ondernemers te

Naast verkoopfacturen, zijn inkoopfacturen

helpen. Er zijn namelijk talloze mogelijkheden

natuurlijk ook heel belangrijk. Inkoopfacturen

voor slimme automatisering die nog lang niet

kun je fotograferen met de KING LIVE App of

alle ondernemers benutten, maar die wel

e-mailen naar jouw administratie. Deze factuur

bijdragen aan het behalen van succesvolle

wordt vervolgens automatisch verwerkt in de

resultaten.

boekhouding met Factuur2KING 3.0.
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Alle verkoop- en inkoopfacturen worden

écht onder controle en heb je altijd inzicht in

automatisch opgeslagen in het digitaal dossier,

de liquiditeit van je onderneming.

zodat je deze altijd en overal kunt raadplegen,
doormailen of afdrukken. Naast facturen,

Dagafschriften

kunnen ook andere documenten worden

bank

opgeslagen,

orderbevestigingen,

Betalingsbestanden worden met één druk

getekende offertes en contracten. Geen

op de knop klaargezet om openstaande

gedoe meer met losse papieren of onhandig

crediteurenfacturen

opgeslagen documenten!

eerstvolgende keer dat de dagafschriften

zoals

van

kunnen

elke
worden

te

Nederlandse
ingelezen.

betalen.

De

worden ingelezen, wordt de openstaande post
En hoe zit het dan met de bank?

automatisch afgeletterd. Heb je een zakelijke

Door de automatische bankkoppeling met

rekening bij de ABN AMRO, ING, Rabobank

de ABN Amro, ING, Rabobank en Knab is de

of

bank altijd bij. Je banktransacties worden

zelfs geheel automatisch klaargezet in je

namelijk geheel automatisch klaargezet in je

boekhouding. Bij de ING en Rabobank heb je

administratie. Heb je een zakelijke rekening

ook de mogelijkheid om betaal- en incasso-

bij de ING of Rabobank? Dan kun je betaalen

opdrachten automatisch klaar te zetten. Dat is

incasso-opdrachten zelfs automatisch laten

wel heel makkelijk voor jou en je accountant!

uitschrijven. Uiteraard kun je van alle andere
Nederlandse banken bankafschriften inlezen.
Dat is wel heel gemakkelijk voor jou en je
accountant!
Natuurlijk is je geautomatiseerde boekhouding
ook realtime in te zien met de KING LIVE App.
Dit biedt jou als ondernemer de mogelijkheid
om adequaat te handelen en bij te sturen waar
nodig.
Stop met handmatig inboeken van
bankafschriften
Je facturen en bank niet meer handmatig
inboeken

en

toch

altijd

een

actuele

boekhouding? Dat kan met de bankkoppeling
van KING Finance. Met de bankkoppeling heb
je je financiën, zonder enige inspanning, pas
5

Knab?

Dan

worden

banktransacties

Samenwerking
met je accountant
Samenwerking. Dat is het sleutelwoord voor

Chatfunctie

een goede relatie tussen jou en je accountant.

Met de chatfunctie heb je de mogelijkheid

Maar hoe zorg je ervoor dat er een goede

om contact met je accountant op te

samenwerking tot stand komt? Belangrijke

nemen. Dit zorgt ervoor dat je altijd op een

kernwoorden hiervoor zijn transparantie,

laagdrempelige manier vraagstukken met je

vertrouwen en goed advies.

accountant kunt doornemen.

Wil jij dat jouw accountant de volledige
boekhouding bijhoudt, terwijl jij live kan
meekijken via een app? Of wil je zelf boeken,
waarna je accountant de laatste controles
uitvoert? Of wil je alles zelf doen, waarna je
accountant alleen de jaarrekening opstelt?
Dat bepalen jij en je accountant zelf! Al deze
opties zijn mogelijk in KING Finance.
KING LIVE App
Met de KING LIVE App (beschikbaar voor
iOS en Android) kun je live meekijken met
je accountant. Zelfs als jouw accountant
de volledige boekhouding bijhoudt. Je kunt
bijvoorbeeld een overzicht opvragen en pdf’s
inzien van openstaande en betaalde facturen,
inclusief een totaaloverzicht. Hierdoor heb je
direct inzicht in de reeds betaalde posten. Je
hebt dus altijd en overal de beschikking over
je laatste (financiële) cijfers.
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Onmisbare
boekhoudtools
KING Software kijkt bij het ontwikkelen van

monitoren, problemen te analyseren en

haar producten naar de praktijk en luistert

prestaties beter te managen.

naar haar klanten. Zo hebben wij voor
ondernemers zeer uitgebreide tools die

Elektronisch factureren

gericht zijn op de praktijk.

Je kunt met KING Finance Spitsfactuur gratis
starten met het versturen van professionele

Online boekhouden

e-facturen.

De financiële administratie. Iets waar iedere

van jouw eigen huisstijl. Je kunt zelfs een

ondernemer mee te maken heeft, maar zo min

QR-code meegeven aan de elektronische

mogelijk tijd aan wil besteden. Dat is logisch,

facturen, waardoor je klant de betaling

want je wilt je richten op de groei van je

direct kan voldoen. Door het invoeren

onderneming. Maar om die groei te bereiken,

van

heb je inzicht in je financiën nodig. Hier heeft

adres, worden alle bijbehorende gegevens

KING Software over nagedacht. Met minimale

automatisch op de factuur ingevuld. Nadat

boekhoudkennis, kun je met KING Finance Lite

je de facturen voorzien van een UBL-bestand

een complete financiële boekhouding voeren.

verstuurd hebt, worden deze openstaande

Dit is inclusief een grootboek-, debiteuren-,

posten automatisch geboekt in je financiële

crediteuren-

aantallenadministratie.

administratie. Spitsfactuur onthoudt alle

Cijfers uit voorgaande jaren zijn met behulp

informatie die je invult op de factuur, waardoor

van het grafisch dashboard gemakkelijk te

je

vergelijken, zodat je precies weet waar je

opbouwt.

en

staat met je onderneming.
Dashboarding
Het grafisch dashboard in KING Finance
vervult een betekenisvolle rol door prestaties
overzichtelijk weer te geven. Het dashboard
zorgt

voor

een

visuele

weergave

van

gegevens op basis van de ingestelde KPI’s.
Kortom: het dashboard geeft de gebruiker
de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te
7

een

Uiteraard

bedrijfsnaam,

automatisch

een

volledig

voorzien

KvK-nummer

of

debiteurenbestand

Naast de gratis Spitsfactuur, kun je ook kiezen

De

voor KING Finance Basis zodat je gebruik kunt

automatisch geboekt in je boekhouding. Met

maken van de functionaliteit verkoop voor het

de diverse managementrapportages heb

versturen van je facturen. Het voordeel hiervan

je altijd verkoopstatistieken voorhanden.

is dat je kunt werken met een artikelen en/

Zo weet je bijvoorbeeld altijd welk product

of dienstenbestand. Bij een artikelen- en/of

of welke productgroep het meest verkocht

dienstenbestand leg je vaste omschrijvingen

wordt en wie je beste klanten zijn!

openstaande

post

wordt

geheel

en prijzen vast. Dit is makkelijk als je facturen
opmaakt. Bij het selecteren van een artikel

Factuur2KING 3.0

of

bijbehorende

Factuur2KING 3.0 zorgt voor een automatische

omschrijving en prijs namelijk direct op de

factuurverwerking. Dus naast het versturen

factuur. Vervolgens kun je met één druk op

van elektronische facturen, kun je ook

de knop een orderbevestiging, verzendbon

inkoopfacturen op geautomatiseerde wijze

of (proforma) factuur, voorzien van QR-code,

verwerken in KING Finance. Je fotografeert de

per e-mail naar je klanten versturen. En niet

factuur met de KING LIVE App of verstuurt deze

alleen digitaal (in pdf), maar ook elektronisch

per e-mail naar Factuur2KING 3.0. Na ontvangst

(in UBL).

van de factuur, wordt de factuur automatisch

dienst,

verschijnen

de

omgezet
Ook

naar

worden

een

boekingsvoorstel.

leveranciers

automatisch

gecontroleerd in het bedrijvenregister van de
Kamer van Koophandel en het Europees btwregister. Daarbij worden afwijkingen direct
geconstateerd!
Aantallenadministratie
Binnen KING Finance kun je bij het boeken
op één grootboekrekening maar liefst drie
verschillende aantallen bijhouden. Hierdoor
kun je meer informatie uit je boekhouding
halen. Je kunt zelf bepalen welke informatie
of aantallen dit zijn. Zo kun je bijvoorbeeld
kilometers voor een auto, liters benzine,

“Het dashboard geeft de
gebruiker de mogelijkheid om
bedrijfsprocessen te monitoren,
problemen te analyseren en
prestaties beter te managen.”

kilo’s veevoer of kilo’s mest bijhouden op een
grootboekrekening.
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Vervolgens kun je heel eenvoudig een
proefsaldibalans met zowel de grootboeksaldi
als aantallen afdrukken. Uit dit overzicht kun
je bijvoorbeeld eenvoudig achterhalen wat de
brandstofkosten, het aantal liters benzine en
de gereden kilometers per auto zijn geweest.
Opgeruimd kantoor met een digitaal dossier
Hoe makkelijk zou het zijn als al je gescande
en opgeslagen documenten automatisch een
onderdeel worden van je boekhouding?
En dat je deze documenten altijd en overal
kunt raadplegen, e-mailen of afdrukken? Dit
zou het werken in de boekhouding een stuk
efficiënter maken. Denk bijvoorbeeld aan een
inkoopfactuur die je moet betalen. Met één
druk op de knop kun je de factuur controleren
door deze te vergelijken met de offerte.
Check je financiën, documenten en facturen
wanneer jij dat nodig vindt.

Met digitaal dossier kun je allerlei documenten opslaan, zoals orderbevestigingen,
getekende offertes, bonnetjes en contracten.

Eenvoudig bonnen declareren

Vervolgens zijn deze documenten altijd

Ontvang je een factuur of krijg je net een

online beschikbaar, ook via de KING LIVE

kassa- of benzinebon van de caissière

App. Per relatie kun je inzien welke facturen

overhandigd? Maak simpelweg een foto met

er zijn vastgelegd. Geen gedoe meer met

de app op je smartphone en de declaratie

losse papieren of onhandig opgeslagen

wordt opgeslagen in een digitaal dossier.

documenten!

Geef nog even aan hoe je hebt betaald en
wat voor soort uitgave het is en de declaratie

Altijd de Zaak op Zak met de KING LIVE App

wordt direct geboekt. Je hebt hier verder geen

Overal waar je naartoe gaat, gaat je smartphone

omkijken meer naar. Bonnetjes raak je dus

met je mee. Maar hoe handig zou het zijn als

niet meer kwijt en je hebt altijd een actuele

je business ook met je mee gaat? Met een app

stand van je boekhouding.

gekoppeld aan je boekhouding, kun je zelfs
onderweg je zaken regelen.
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Onmisbaar voor onderweg

Kortom: de KING LIVE App is een onmisbaar

Als je als verkoper bij een prospect op afspraak

hulpmiddel voor de ondernemer die actueel

bent, kan het zijn dat je een verkooporder

inzicht wil hebben in zijn of haar onderneming.

maakt: good job! In dat geval verkooporder
direct afhandelen.

Kijkfunctie App

Wil je achteraf nog even noteren wat er

Als je samenwerkt met een accountant of

tijdens jullie gesprek is besproken? Dan pak

een boekhouder kun je de KING LIVE App

je je smartphone erbij en noteer je dit in de

ook gebruiken als kijkfunctie. Je kunt dan

relatiekaart.

live meekijken met de handelingen die je
accountant verricht. Zo ben je altijd op de

Altijd inzicht in je actuele financiële cijfers

hoogte van de laatste cijfers en houd je de

Als ondernemer wil je natuurlijk weten

controle.

of je nog geld moet ontvangen of dat je
misschien nog geld moet betalen. Met de app

Btw-aangifte en icp-opgave

gekoppeld aan je boekhouding, kun je alle

Een

openstaande posten per debiteur of crediteur

ondernemer: de btw-aangifte. Maar de meeste

oproepen, met de bijbehorende pdf. En met

ondernemers kennen het aangifteprogramma

de ouderdomsanalyse weet je hoe lang deze

van de Belastingdienst niet uit hun hoofd.

terugkerend

element

voor

iedere

facturen precies open staan. Inkoopfacturen
kun je vanuit de app betwisten of juist fiatteren.
Met de KING LIVE App heb je direct inzicht
wanneer je de btw-aangifte moet versturen
en of je aangifte is goedgekeurd door de
Belastingdienst. Daarnaast biedt de app
inzicht in de omzet, kosten en het resultaat.
Je kunt dit inzichtelijk maken per periode, of
cumulatief tot en met de periode. De cijfers
worden vergeleken met dezelfde periode van
het voorgaande jaar, in cijfers en procentueel.
Werk je met budgetten en prognoses? Dan
worden de gerealiseerde cijfers vergeleken
met je budget. Voor de liefhebbers onder ons
kun je tevens een proefsaldibalans van vijf

“Met een app gekoppeld aan je
boekhouding, kun je zelfs onderweg
je zaken regelen. Check je financiën,
documenten en facturen wanneer
jij dat nodig vindt.”

jaar naast elkaar tonen.
En als je heel precies wilt weten hoe de cijfers
tot stand zijn gekomen, dan kunt je inzoomen
tot op grootboekmutatie.
10
10

Logisch, want je bent geen boekhouder.

Bij het inboeken van een factuur die betrekking

Gelukkig hoef je met KING Finance ook

heeft op een investering, krijg je direct een

geen boekhouder te zijn om de aangifte te

signaal of deze moet worden opgenomen in

versturen

het activaregister.

Met KING Finance kun je de aangifte
elektronisch via SBR naar de Belastingdienst

Je bepaalt zelf hoe je wilt afschrijven,

versturen.

bijvoorbeeld met een vast of variabel bedrag.
Wil je dit tussentijds aanpassen? Dat kan! In

De btw wordt automatisch berekend en

het activaregister heb je altijd een actueel

na één druk op de knop verzonden naar de

overzicht van onder andere je investeringen, de

Belastingdienst. Je kunt tevens automatisch

oorspronkelijke aanschafwaarde, de huidige

een openstaande post aanmaken voor het

(boek)waarde, de looptijd en de restwaarde.

te betalen of te ontvangen bedrag van de

En hoe zit het dan met je administratie

aangifte. Van elke aangifte wordt bovendien

vraag je je af? Het online activaregister

een zogenaamd verantwoordingsdocument

boekt automatisch de afschrijving door in je

bijgehouden en opgeslagen in KING Finance.

administratie!

Dit document bestaat uit een audit trail van
alle stappen en personen die betrokken zijn

Offertes

geweest bij de betreffende aangifte. En je

Een offerte is het visitekaartje van je

boekhouding? Die is meteen bijgewerkt!

onderneming. Maar professionele offertes
maken, voorzien van je eigen huisstijl, is een

Afschrijvingen efficiënt en overzichtelijk

tijdrovende bezigheid. Voor elke combinatie

beheren

van artikel en prospect of debiteur kunnen

Elke

onderneming

auto’s,

verschillende prijzen van toepassing zijn.

(kantoor)inventaris en gebouwen. En op

De functionaliteit offertes biedt jou de

investeringen kan worden afgeschreven.

mogelijkheid om snel op maat gemaakte

Afschrijvingen kunnen met het activaregister

offertes te maken voor zowel prospects als

efficiënter

debiteuren. Offertes die resulteren in een

en

investeert

overzichtelijker

in

beheerd

worden.

verkooporder, worden in de administratie
direct gepromoveerd tot order. En je prospect?
Die wordt automatisch gepromoveerd tot
debiteur! Je hoeft gegevens dus niet dubbel
in te voeren. Wil je de prijs en/of korting van
de offerte wijzigen als dit daadwerkelijk een
offerte wordt? Dat kan heel eenvoudig!
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Alles in één systeem
met de KING Apps
Bijna elke ondernemer heeft te maken

De visie is dat we door middel van onze

met diverse applicaties die nodig zijn voor

flexibele koppelmodule cloudswitch met

het runnen van een bedrijf. Denk hierbij

zo veel mogelijk partners koppelen om het

aan een webshop, een kassasysteem of

verwerken van de administratie zo soepel en

de salarisadministratie. Als je met KING

compleet als mogelijk te laten verlopen. Door

Finance werkt, is het heel eenvoudig om een

onze koppelingen met branchespecifieke

koppeling te maken tussen KING Finance

software worden gegevens namelijk live

en externe applicaties. De koppeling is

uitgewisseld, waardoor data niet meer

volledig geïntegreerd met je KING Finance

handmatig geëxporteerd en ingelezen hoeft

boekhouding

te worden.

door

middel

van

onze

cloudswitch. Neem eens een kijkje op onze
website in de KING Apps Store en ontdek
hoe veel mogelijkheden er voor jou zijn!
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Handelsondernemingen:
effectief voorraadbeheer
In de handel en logistiek heb je altijd te maken met service op maat. Iedere klant heeft
namelijk specifieke wensen. Een breed assortiment en de garantie op snelle levertijden is
voor een groothandel niet meer per definitie de sleutel tot succes. Tegenwoordig moet je met
een groothandel aan méér voldoen dan een magazijn vol goederen. Je moet tegenwoordig
beschikken over actuele informatie om je klanten goed te kunnen adviseren en snel te kunnen
bedienen.
Complete oplossing
Een

trakke

Voorraadbeheer

organisatie

een

Met behulp van de functionaliteit voorraad

handelsonderneming noodzakelijk om de

zorg je voor een efficiënt voorraadbeheer.

dagelijkse stroom van inkomende goederen,

Hierdoor heb je een actueel overzicht van

bestellingen

zendingen

de goederen die op voorraad zijn en wat

te verwerken. Met KING Finance kun je

er besteld moet worden. Je hebt namelijk

hiervoor zorgen omdat je vanuit één systeem

precies het juiste aantal goederen op het

niet alleen een goede inkoop-, verkoop-

juiste moment nodig. Als er een teveel of

en

maar

een tekort ontstaat, bestaat het gevaar dat

tegelijkertijd ook de financiële administratie!

dit geld kost. Met KING Finance kun je dit

Een snelle en betrouwbare levering van

eenvoudig bijhouden. Natuurlijk is het ook

artikelen is natuurlijk een belangrijk aspect

van belang dat je weet waar je voorraad

van jouw service als handelsondernemer.

staat opgeslagen. Daarom kun je ook met

Inkomende

en

is

uitgaande

voorraadadministratie

voert,

moeten

daarom

meerdere magazijnen werken voor een

magazijn

worden

compleet overzicht. Een actueel inzicht stelt

opgeslagen om ze van daaruit zo snel

je in staat om nog effectiever tegemoet te

mogelijk naar het juiste adres te verzenden.

komen aan de vraag van je klanten!

overzichtelijk

goederen

bij

in

het

Het is dus voor handelsbedrijven een absolute
must om actueel inzicht in je verkoop, inkoop
en voorraad vanuit één systeem te hebben.
Hierdoor ben je in staat om bedrijfsprocessen
beter in te richten en te beheren.
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Automatisch besteladvies

Meer functionaliteiten voor jouw

Met de inkoopmodule beschik je over

handelsbedrijf?

een

besteladvies,

Ben jij op zoek naar meer functionaliteiten

waarbij rekening word gehouden met de

voor jouw handelsbedrijf? Bekijk dan onze

minimumvoorraad en levertijd, zodat er

website. Daar vind je informatie over ons

efficiënt kan worden ingekocht.

uitgebreide ERP-platform dat volledig op de

geautomatiseerd

grotere handelsonderneming is gericht.
Als er onvoldoende voorraad dreigt te ontstaan
bij het invoeren van verkooporders, kan er

Functies zoals seizoenartikelen, serienummers,

direct een besteladvies gegenereerd worden.

houdbaarheidsdatum,

Met de inkoop functionaliteit wordt het

magazijnen en locaties en WMS-apps zitten

besteladvies gegenereerd bij de leverancier

hier allemaal in.

garantie,

meerdere

waar je normaliter de bestellingen plaatst, dus
bij de zogeheten voorkeursleverancier. Ben je
het eens met het besteladvies, kun je met één
druk op de knop de bestelling plaatsen bij je
leverancier. Zo ben je als handelsondernemer
in staat om zeer snel goederen te leveren
vanuit meerdere magazijnen.
Herwaardering
Als de waarde van een product dat op voorraad
is veranderd, kan het zijn dat je de voorraad
wilt herwaarderen tegen de nieuwe prijs. De
waarde van een product kan bijvoorbeeld
veranderen door wisselende inkoopprijzen,
waardevermindering of koersschommelingen
van artikelen die vanuit het buitenland worden

“Als er een teveel of een tekort
ontstaat, bestaat het gevaar dat
dit geld kost.

ingekocht. Binnen KING Finance kun je heel
gemakkelijk de voorraad herwaarderen op
basis van de kostprijs die aan de artikelen

Met KING Finance kun je dit
eenvoudig bijhouden.”

verbonden is. Natuurlijk wordt de financiële
administratie direct bijgewerkt.
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Wij helpen
je graag

Contact
Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden in jouw bedrijf?
Wij helpen je graag een passende oplossing te vinden.

Bel met ons: 		

088-0335320

Mail met ons:		

verkoop@kingsoftware.nl

Meer informatie:

https://kingsoftware.nl/producten/king-finance/

