
   

HÍRLEVÉL 2015. december 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2015 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt 

dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá 

tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza. 

Üdvözlettel, 

a K2D csapat  
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1. Alkatrészkereskedelem 

1.1. Leltár 

Verzió Riport Leírás 

05.034  Vonalkód (gyári és egyéb) 

 xd16strstorein_n.rpt ver: 5 Szállítói visszáru – számlakapcsolat 
nélküli betárolások 

2. CRM 

2.1. CRM modul 

Verzió Riport Leírás 

05.356  Leiratkozás sales vagy szerviz típusú 
értesítésekről 

3. Pénzügy 

3.1. Általános kimenő számlázás 

Verzió Riport Leírás 

 xd16oui_inv_caro.rpt ver: 77, 
xd16oui_inv_geno.rpt ver: 88 

Csoport azonosító a számlákon  

4. Gépjármű értékesítés 

4.1. Használt autó modul 

Verzió Riport Leírás 

 xd16shcslecntrnis.rpt ver: 24 Új megjegyzés a használt gj 
szerződésre 
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1. Alkatrészkereskedelem 

1.1. Leltár 

Vonalkódos rögzítés gyári és egyéb cikkek leltára során  

Ha párhuzamosan végezzük a gyári és egyéb cikkek leltárát, most már nem fog 

problémát okozni, ha nem a megfelelő mezőben állt a kurzor a vonalkód 

beolvasásakor. 

A kurzor helyzetétől függetlenül a gyári és egyéb törzsben is keresni fogja a 

vonalkódot. 
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1.2. Betárolás 

Számlakapcsolat nélküli betárolások riport – szállítói visszáru riport 

A Riportok/Számlakapcsolat nélküli betárolások riport már megszűrhető csak 
jóváíró betárolásokra. 
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2. CRM 

2.1. CRM modul 

Leiratkozás sales vagy szerviz típusú CRM-feladatokról 

Amennyiben egy ügyfél szeretne leiratkozni csak a sales vagy csak a szerviz 
típusú CRM értesítésekről, be kell állítani nála az új megjelölés típust, és akkor az 
így megjelölt cron taszkok nem generálódnak az ő számára. 
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3. Pénzügy 

3.1. Általános kimenő számlázás 

Csoport azonosító a számlákon 

Amennyiben használatban vannak a partner törzsben lévő partner csoportok, 

GENO és CARO számlán is megjeleníthető ez az információ. 

 

 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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4. Gépjármű értékesítés 

4.1. Használt autó értékesítés 

Használt gépjármű szerződés – új megjegyzés 

Paraméterfüggően megjeleníthető az alábbi szerződés formátumon a következő 

megjegyzés: 

 

 

 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  

 


