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Inleiding 
Deze handleiding beschrijft het proces en de stappen die noodzakelijk zijn om TriFact365 te 

koppelen met jouw installatie van King5. 

De volgende stappen worden in deze handleiding beschreven: 

1. TriFact365-gebruiker toevoegen 

2. Digitaal-archiefsoorten toevoegen 

3. Vrije rubrieken toevoegen 

4. Koppeling leggen in TriFact365 

5. Administratie toevoegen 

Voordat je begint: 

• Zorg dat King Connector is geïnstalleerd. King Connector zorgt ervoor dat je 

gebruik kan maken van de King Apps met je eigen King5 installatie. 

Klik hier voor meer informatie.  

TriFact365-gebruiker toevoegen 
Voor de koppeling met King adviseren wij om in King een aparte gebruiker aan te maken. 

Deze gebruiker moet een systeembeheerder zijn. De journaalposten en archiefstukken 

komen onder deze gebruiker in King te staan. 

1. Ga in King naar Algemeen / Gebruikersgegevens en klik op Toevoegen. 

2. Vul een Gebuikerscode, Naam en sterk wachtwoord in.  

3. Vink onder King-apps aan dat de gebruiker mag inloggen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

https://service.king.eu/downloads/kingconnector/
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Digitaal-archiefsoorten toevoegen 
King maakt gebruik van digitaal archiefsoorten voor het vastleggen van de PDF bij de 

boeking. Zorg ervoor dat deze zijn ingericht. Als je al eerder archiefsoorten hebt 

aangemaakt, kun je deze ook gebruiken. 

1. Ga naar Organisatie / Digitaal-archiefsoorten en klik op ‘Toevoegen’. 

2. Vul onderstaande gegevens in voor het vastleggen van inkoopfacturen.  

 

3. Vul onderstaande gegevens in voor het vastleggen van verkoopfacturen.  

 

 

Vrije rubrieken toevoegen 
Vervolgens dien je vrije rubrieken toe te voegen om de digitaal-archiefsoorten in vast te 

leggen.  

1. Ga naar Organisatie / Vaste gegevens bedrijfsgegevens / Vrije rubrieken en klik op 

Toevoegen. 

2. Vul onderstaande gegevens in voor inkoopfacturen. 
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3. Vul onderstaande gegevens in voor verkoopfacturen. 

 

 
 

4. Ga vervolgens naar Organisatie / Bedrijfsgegevens en vul de codes van de 

archiefsoorten in die zijn aangemaakt.  

 

 

Koppeling leggen in TriFact365 
1. Ga naar: Instellingen / Koppelingen 

2. Klik op: Toevoegen. 

3. Selecteer ‘King 5’ als boekhoudpakket en klik op Volgende. 

4. Lees de instructies en klik op Volgende. 

5. Geef een duidelijke omschrijving op en klik op Volgende. 

6. Klik op Afronden. Je wordt nu doorgeleid naar de website van King. 

Administratie toevoegen 
1. Ga naar Instellingen / Administraties. 

2. Klik op: Toevoegen. 

3. Selecteer jouw King-koppeling in de lijst met koppelingen. 

4. Selecteer de administraties die je wilt gebruiken in TriFact365. 

Kennisbank 
Kom je ergens niet uit of heb je vragen over bepaalde functionaliteiten? Raadpleeg dan onze 

online kennisbank. Hier is veel informatie te vinden over de koppeling met King 5 en andere 

functionaliteiten.  

https://support.trifact365.com/

