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Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2016 márciusában elkészült fejlesztéseinkről.  

Üdvözlettel, 

a K2D csapat  
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1. Szerviz 

1.1. Szerviz előjegyzés – figyelmeztetés csak rögzítéskor 

Rendszerparaméterhez lett kötve, hogy mikor jelenik meg a figyelmeztetés a lejárt 

számlákra, illetve az esedékes partneri emlékeztetőkre. 

 

Az új működés az alábbi sysfile kapcsolókkal érhető el: 

Szerviz / Általános 2. / 77. Lejárt számlák rögzítéskor 

Szerviz / Általános 2. / 78. Partneri emlékeztető rögz. 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  

1.2. Szerviz előjegyzés – 15 perces beosztás 

Rendszerparamétertől függően beállítható, hogy a szerviz előjegyzésben ne félórás, 

hanem 15 perces egységekben történhessen az előjegyzés. 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  



   

4 

2. Alkatrész kereskedelem, logisztika 

2.1. Kitárolás – új riport: személyre történt kitárolások 

Az alábbi két új riport érhető el a Kitárolás modulban: 

Riportok/Időszaki kitárolások/Személyenként/Még nem visszavett 

Riportok/Időszaki kitárolások/Személyenként/Még nem visszavett kitárolás történet nélkül 

Az új riportokon azok a személyre kiadott cikkek jelennek meg, amelyek még nem 

lettek a dolgozótól visszavéve. Az első riporton kitárolási információk (pl kitárolás ID) 

is megjelennek, míg az utóbbin csak a tételek. 
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3. Pénzügy, könyvelés 

3.1. Számlajelentések – „Időszaki számlák” riport változásai 

A Számlák/Adott időszaki számlák/Időszaki számlák riport szűrési lehetőségei 

változtak. 

Eddig is lehetett szűrni a kimenő számlákon szereplő tételekre, viszont csak a 

cikktörzsben szolgáltatásként jelölt tételek jöttek fel a listában. Most már valamennyi 

tétel megjelenik a szűrésnél. 
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4. Egyéb 

4.1. Szervz jelentés – Fogyáslista (egyéb) 

Az eddig is elérhető gyári fogyáslista export mellett, mostantól egyéb cikkekről is 

generálható fogyáslista az Export/Fogyáslista/Egyéb menüpont alatt. 
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4.2. Belső partnerek nevének módosítása 

A rendszer által generált belső partnerek neve módosítható lett a Divízió 

karbantartóban. 

 

A Név módosítás menüpontra kattintva adható meg az új név. 

 


