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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Pénztár 
 

• „Új pénztári kivonat” ablakban új menüpont „Riportok” 
 
„Új pénztári kivonat” ablakra új menüpont kerül fel „Riportok”. Ezen menüpont alatt 
található, a „Bizonylat újranyomtatása” (melynek segítségével egy már kinyomtatott 
pénztárbizonylatról lehet másolati példányt nyomtatni) és a „Nyitott jelentés” (melynek 
segítségével egy még nyitott pénztárról lehet pénztárjelentést lekérni) menüpontok. 
 

• Új riport „Bankkártyás kiegyenlítés” 
 
„Pénztári kivonatok karbantartása ablak” Riportok/Bankártyás kiegy. menüpontból 
indítható. A riport adott időszakra tartalmazza azon számlák számlaszámát, dátumát, 
partnerét, bankját és a kiegyenlítés dátumát amelyek bankkártyával lettek kiegyenlítve 
(és a K2D rendszerben le lettek kezelve, mint bankkártyás fizetés). 
 

• „Új bizonylat készítés” ablakon cégnév 
 
Az „Új bizonylat készítés” ablakon látszik a saját cég neve (megkönnyítve ezzel azon 
felhasználók munkáját, akik egyszerre több cégben is készítenek pénztárbizonylatot). 
 

• Új riport a bankkártyás kiegyenlítésekről 
 
Az új riport a Riportok/Bankkártyás kiegy. menüpontból indítható. Adott időszakra 
tartalmazza azon számlák számlaszámát, számla dátumát, partnerét, összegét, várható 
bankkártya-költséget %-ban és forintban, a generálódott technikai számla számát és 

dátumát, amelyek a rendszerben bankkártyás fizetéssel lettek kiegyenlítve (  
ikon). 

 
Adott bank bankkártya költségének %-t az Általános törzskarbantartók/Bankok 
modulban lehet beállítani. 
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• Pénztárbizonylat számla partner feltűntetése 
 
Bevételi és Kiadási pénztárbizonylaton a kiegyenlített számlaszám mellett feltűntetésre 
kerül a partner is. 

 
 
 

1.2. Folyószámlakezelés 
 

• Folyószámla műveletek végzésekor figyelmeztetés 
 
Folyószámla műveletek/akciók végzésekor egy figyelmeztető üzenet került 
beépítésre, ha az akció dátuma a mai nap marad: „Biztos, hogy a mai dátumot adja 
meg a művelet könyvelési dátumának”.. Elősegítve ezzel, ha a könyvelési dátum 
„véletlenül” nem került átírásra. 
 

• Kizáró partner szűrési lehetőség a „Paraméterezett folyószámla riport” 
esetén 
 
Riportok/Par.folyószámla rip menüpontból indítható folyószámla riport esetén 
lehetőség van megadni azon partnereket, amelyeket nem szeretnénk szerepeltetni a 
riporton. 
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Beállítás: Az „Adja meg a riport paramétereit” ablakon a „Minden partner” melletti 
jelölést ha kivesszük, akkor a megjelenő „Legyenek-e a riporton” mező pipálásának 
segítségével tudjuk azt megmondani, hogy a kiválasztott partnerek azok legyenek 
amelyek megjelennek a riporton, vagy azok, amelyek nem. 
 

 
 

• Fizetési felszólító riport szövegezése 
 
Az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban paraméterezhető a 
Fizetési felszólító riport fej- és lábléce. 
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A fejléc mindegyik számú felszólításnál ugyanazokból a részekből áll össze: FEJLEC1-
FEJLEC5 
 
A lábjegyzet - ami szintén több részből állhat, szám szerint 6 db - paraméterezhető 
aszerint, hogy hányadik felszólításról van szó. 
1. felszólítás esetén: LABJEGYZET1-LABJEGYZET6 
2. felszólítás esetén: LABJEGYZET1_1-LABJEGYZET6_1 
X 
4. felszólítás esetén: LABJEGYZET1_3-LABJEGYZET6_3 

 
 

1.3. ÁFA bevallás 
 

• Új adatok az „Időszaki teljesítésű kimenő számlák ÁFA bevallás alapján” 
riporton 
 
Az „Időszaki teljesítésű kimenő számlák ÁFA bevallás alapján” riporton megjelenik 
a beszámított előlegszámla prefixe és teljesítési dátuma is. 
 

1.4. Bejövő számla rögzítés 
 

• Bejövő számlák kontírozásának megtekintési lehetősége 
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„Aktuális számla adatainak módosítása” ablakon új menüpont „Kontír riport” amely 
megmutatja, hogy az adott riport hogyan kontírozódott. 
 

• Új riport „Bejövő számla kontírozási tételei” 
 
„Aktuális számla adatainak módosítása” ablakon új menüpont „Kontír riport” 
 

 
 
A menüpontból indítható „ Bejövő számla kontírozási tételei” riport megmutatja, hogy 
az adott bejövő számla a „Kontírozás” modulban mely főkönyvi számokra 
kontírozódott. 
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• Hosszabb karakterszám az eredeti számlaszám mezőben 
 
Az „Új számla felvitele” ablakon a „Számlaszám” mezőbe 50 karakter hosszúságban 
írható számlaszám. Ez a hosszabb számlaszám mező a „Bejövő számla rögzítés” 
modulon kívül az „Átutalási csomag karbantartó” modulban jelenik meg. 
 

• Bejövő számlák exportálási lehtősége 
 
„Általános bejövő számla rögzítés” ablak „Excel Export” menüpontjából excelbe 
exportálhatóak az adott időszakban jóváhagyott bejövő számlák. 
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A riport tartalmazza a számlák belső és külső számlaszámát, a partner nevét, a rögzítés 
és a jóváhagyás dátumát. 

1.5. Számlaböngésző 
 

• Új ikon gépjárműbeszámítás megtekintésére 
 

A „Számlaböngészőben” adott számlába belépve, a  ikonra kattintással 
megnézhtjük, hogy volt-e abba a számlába egy másik gépjármű beszámítva. 
 

 
 
 

1.6. Főkönyv 
 

• „Főkönyv” modulban készült vegyes tételek stornózási és másolási 
lehetősége 
 
1. Stornózási lehetőség 
 
1. lépés: A „Főkönyv” modulban a stornózni kívánt vegyes könyvelési tétel lekeresése 
és treffelése. 
 
2. lépés: a „Főkönyv” modul „Javítás” menüpontjának a megfelelő almenüpont 
kiválasztása, mely kétféle lehet: 
 

� Ellentett kontírozás: menüpont segítségével a kiválasztott vegyes 
könyvelés ellentett könyvelését végezhetjük el. (Azaz a főkönyvi 
számokat ellentétesen könyveli pl. az eredeti könyvelés T. 111. összeg: 
10 Ft – K. 222. összeg: 10 Ft, stornó könyvelése: T. 222 összeg : 10 Ft – 
K. 111. összeg: 10Ft) 
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� Ellentett összeg: menüpont segítségével a kiválasztott vegyes 
könyvelés ellentett összegű könyvelését végezhetjük el. (Azaz a főkönyvi 
számok maradnak és az összegek változnak ellentett előjelre pl. eredeti 
könyvelés: T.111. összeg: 10Ft – K. 222. összeg: 10 Ft stornó könyvelés: 
T.111. összeg: -10Ft – K. 222 összeg:-10Ft.) 

 
2. Másolási lehetőség 
1. lépés: A „Főkönyv” modulban a stornózni kívánt vegyes könyvelési tétel lekeresése 
és treffelése. 

2. lépés: az ablakon található  ikon segítségével másolhatunk 
kétféleképpen: 

�  „Csak fej”: ebben az esetben a kijelölt vegyes 
könyvelési tételnek csak a fej adatait másolja a rendszer (gazdasági 
esemény, dátumok, megjegyzés). 

 

�   „Teljes tr.”: ebben az esetben a kijelölt vegyes 
könyvelési tételnek minden adatát másolja (fej és tétel adatokat is). 

 
 

• Főkönyvi kivonat és karton lehívásakor  sablon összeállítási lehetőség 
 
Az összeállítás és működés módja ugyanaz,  a főkönyvi kivonat és a karton esetén is. 
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1. Sablon összeállítása 
Főkönyv/Riportok/Főkönyvi kivonat v. Főkönyvi karton indítása. „Fksz. szűrés”  mellett 
a „fekete nyíl”-ra kattintva megjelenő „Válasszon főkönyvi számokat” ablakon a 
főkönyvi számok összeválogatása. Treffel jelöljük azokat a főkönyvi számokat, 
amelyeket a sablonba szeretnénk tenni. 
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Ezt követően a  ikonra kattintva, elmenthetjük a sablont. A „Sablon 
karbantartása” ablakon a „Megjegyzés” mezőben adhatunk nevet a sablonnak, 
továbbá jelölhetjük, hogy csak mi használhatjuk a sablont „Saját nézet”, vagy mindenki 
„Mindenki láthatja”. 
 
2. Sablon betöltése 
Főkönyv/Riportok/Főkönyvi kivonat v. Főkönyvi karton indítása. „Fksz. szűrés”  mellett 
a „fekete nyíl”-ra kattintva megjelenő „Válasszon főkönyvi számokat” ablakon a 

 ikonra kattintva megjelennek ez eddig felrögzített sablonok, melyet kijelölve és 
OK-t nyomva beemelődik a szűrésbe. 
 

 
 
Sablon összeállíthatő főkönyvi számokra „Fksz. szűrés” fül és dimenziókra „Dimenzió 
szűrés” fül. A sablon összeállítása és beolvasása azonos mindkettő esetén. 
 

• Analitika menüpont kétfelés bontása 
 
Az Analitika menüpontot kétfelé bontottuk: 
 
1. Folyószámla info menüpont (amely a régi Analitika menüpont volt): ezek a 
riportok tartalmazzák az eddig már megismert adott időszakra vonatkozó folyószámlával 
egyező analitikát. Lehívása mindig a könyvelés megkezdésének idejétől indul. 
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2. Analitika menüpont: ezek a riportok tartalmazzák az adott időszakban 
létrehozott és törölt fizetési tételeket is (ellenben a  folyószámla info riportokkal). 
Lehívásakor nem kell visszadátumozni a könyvelés kezdő dátumára. 
 
• Gépi és Manuális könyvelési fukció beállítása 
Törzskarbantartás/Számlatükör menüpontban adott főkönyvi szám esetén állítható a 
gépi és manuális könyvelési kapcsoló akkor is, ha az adott főkönyvi számra történt már 
könyvelés. 
 

• Év végi zárási, ésv eleji  nyitási teendők és átvezetések automatizálása 
 
1. ÁTVEZETÉSI, ZÁRÓ ÉS NYITÓ FŐKÖNYVI SZÁMOK BEÁLLÍTÁSA 
 
Főkönyv modul Törzskarbantartók/Számlatükör menüpontban van lehetőség beállítani 
az átvezetési, nyitó és záró főkönyvi számok beállítására. 
1. Az ablak fejlécében az év kiválasztása, amely főkönyvi számok zárását, nyitását 
fogjuk elvégezni. (Pl. 2006) Fontos, hogy ugyanezeket a beállításokat a nyitás évében 
(azaz most 2007-re) is meg kell csinálni. 
2. A lefuttatott főkönyvi számokra csoportosan és egyenként is állíthatóak az év 
végi teendőkhöz kapcsolódó főkönyvi szám 

Egyenként: Az adott főkönyvi számot kijelölve (treff) a  ikonnal megjelenő 
„Kiválasztott rekord módosítása” ablak alján állítható. 
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Töltendő mezők: 
Átvezetési fksz: itt adhatjuk meg azt a főkönyvi számot, amelyre az év végi rendezést 
el kell végezni. Pl. 5-8 átvezetés. 
Záró fksz.: az év végi zárás során a rendszer erre a főkönyvi számra vezeti át az adott 
főkönyvi szám egyenlegét. 
Nyitó fksz.: az év végi nyitás során a rendszer erre a főkönyvi számra vezeti át az adott 
főkönyvi szám egyenlegét. 
Partn.nyitás/zárás: pipálása esetén az adott főkönyvi szám nyitása és zárása 
partnerenként történik meg. 
   
Csoportosan: azon főkönyvi számok kijelölése (treffel), amelyeknek azonos záráshoz 
kapcsolódó főkönyvi számot szeretnénk beállítani. 

Ezt követően a  „Csoportos nyitó, záró, átvezetési főkönyvi szám megadása” 
ikonra kattintva az Egyéni beállításoknál leírtaknak megfelelően beállíthatóak a záró, 
nyitó, átvezetési főkönyvi számok. 
 

 
 

 
2. ÉV VÉGI RENDEZŐ TÉTELEK ELVÉGZÉSE (ÁTVEZETÉSEK) 
 
Főkönyv modul ’Nyitás/Zárás’ menüpontjának ’Átvezetés’ almenüpontjában végezhető 
el. 
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Az ’Átvezetés’ ablakon a következőket kell jelölni: 
1. Év: az átvezetni kívánt főkönyvi számok évének kiválasztása (most 2006), majd 

a főkönyvi számok lefuttatása a  ikonnal. 
2. Ha a „Mutassa részletezve is” mező pipálásra kerül, akkor az ablak alsó 
részében a kijelölt főkönyvi számon található könyvelt tételek is látszanak. 
3. Azon számlákat kell treffelni amelyeket át szeretnénk vezetni egy másikra. PL. 
az összes 5 főkönyvi szám, amelyeket a 8-ra vezetjük át. Az Átvezetések több lépésben 
is elvégezhetőek. 
4. Gazd.es. mező kitöltése: az év végi rendező tétel megnevezése. 
5. Dátum: az átvezetés dátumának megadása. 
6. OK-t követően a treffelt főkönyvi számok egyenlege egy összegben átvezetésre 
kerül a megadott főkönyvi számra. 
 
Az átvezetést követően a képernyőn megjelenik az „Adott időszaki könyvelési 
események” riport, amely nyomtatható. 
 
Teendő, ha rosszul kerültek átvezetésre a tételek: 
1. A Főkönyv ablakon a ’Periódus” kiválasztása, amelyre az Átvezetéseket 
könyveltük. (Pl.200612) 

2. A „Tr.típusa” oszlopban az „Átvezetés” kiválasztása, majd futtatás a  
ikonnal. 
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3. A Stornózni kívánt tranzakció treffelése. 
4. Javítás menüpontban két almenüpont választható a stornózáshoz: 
Ellentett kontírozás: a stornózás az eredeti könyvelt tételek megfordításával történik 
(PL. az eredeti könyvelés: T.8114   10Ft- K. 511   10Ft, akkor a stornó könyvelése: T. 
511   10Ft – K. 8114. 10Ft) 
Ellentett összeg: a stornózás az eredeti könyveléssel történik, csak az összegek 
mínusszal készülnek (PL. az eredeti könyvelés: T.8114   10Ft- K. 511   10Ft, akkor a 
stornó könyvelése: T. 8114   -10Ft – K. 511. -10Ft) 
 
A kettő fajta stornózási lehetőségből bármelyik választható. 
5. OK-t követően megadható a Stornózás dátuma. 
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6. A stornóz követően ez a sor a „Főkönyv „ ablakon pirossal jelenik meg, jelölve, 
hogy stornózásra került. 
7. Lehet újra elkészíteni az átvezetést, ha szükséges. 
 
 
3. ÉV VÉGI RENDEZŐ TÉTELEK ELVÉGZÉSE (ZÁRÁS) 
Főkönyv modul ’Nyitás/Zárás’ menüpontjának ’Zárás’ almenüpontjában végezhető el. 
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Az „Év végi zárás” ablakon a következőket kell jelölni: 
1. Év: a lezárni kívánt főkönyvi számok évének kiválasztása (most 2006), majd a 

főkönyvi számok lefuttatása a  ikonnal. 
2. Ha a „Mutassa részletezve is” mező pipálásra kerül, akkor az ablak alsó 

részében a kijelölt főkönyvi számon található könyvelt tételek is látszanak. 
3. Azon számlákat kell treffelni amelyeket zárni szeretnénk. A „Z.fksz” oszlopban 
látszik melyik főkönyvi számra fogja a rendszer a zárást elvégezni. 
4. Gazd.es. mező kitöltése: az év végi rendező tétel megnevezése. 
5. Dátum: a zárás dátumának megadása. 
6. OK-t követően a treffelt főkönyvi számok egyenlege egy összegben átvezetésre 
kerül a megadott főkönyvi számra. 
 
Az átvezetést követően a képernyőn megjelenik az „Adott időszaki könyvelési 
események” riport, amely nyomtatható. 
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Ellenőrzés főkönyvi kivonaton: 
Főkönyvi kivonat lehívásakor ha a „Záró tr.is” mező pipálásra kerül, akkor jelenik meg 
az a Főkönyvi kivonat, amely tartalmazza az átvezetési tranzakciókat is. 
Ha ez a „Záró tr.is” mező nem kerül pipálásra, akkor a zárás előtti főkönyvi kivonatot 
nézhetjük meg, ugyanez igaz a Főkönyvi kartonra is. 
 
7. ÉV ELEJI NYITÁS 
Főkönyv modul ’Nyitás/Zárás’ menüpontjának ’Nyitás’ almenüpontjában végezhető el.  
 
 
8. PARTNERENKÉNTI ZÁRÁS/NYITÁS 
Lehetőség van adott főkönyvi számokat partnerenként zárni és nyitni. Fontos lehet ez pl. 
a vevő és szállító főkönyvi számok esetén. Hiszen ha partnerenként nyitunk és nem egy 
összegben, akkor a későbbi vevő és szállító egyeztetés könnyebbé válik. 
 
Ehhez mindössze annyi a teendő – mint ahogy az 1. pontban már szó esett róla – hogy 
a „Számlatükör” menüpontban a záró és nyitó főkönyvi számok megadásakor a 
„Partn.nyitás/zárás” pipálva legyen.  
Egyéb beállítást vagy a fent leírtaktól eltérő zárás/nyitás műveletet nem kell végezni, a 
rendszer ezen számlák egyenlegét automatikusan partnerenként fogja elvezetni. 
 

1.7. Általános kimenő számla rögzítés 
 

• Figyelmeztetés megszűntetése 
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„Új számla felvitele” ablakon a számlatétel felvitelekor már nem jelenik meg a „Nem 
sikerült meghatározni az egységárat” figyelmeztetés, hiszen az esetek többségében 
egy adott tételt mindig más áron számlázunk. 
 

• Azonnali számlatétel felviteli lehetőség 
 
„Új számla felvitele” ablakon a számlafejben minden adat kitöltésre került, az OK-t 
követően azonnal megjelenik az „Egyéb cikkek/szolgáltatások” ablak, ahol 
kiválaszthatóak a számlához kapcsolódó számlatételek. 
 

1.8. Utókalkuláció 
 

• Új összesítő riport az új és használt gépjármű utókalkulációra. 
 
Riportok/Utókalkuláció rip-ok/Új gj. utókalk. össz. és Haszn.gj.utókalk.össz. 
menüpontból indítható riportok tartalmazzák adott időszakra (számla teljesítési dátuma) 
az új és használt gépjárművek utókalkulációban szereplő bevételeit és költségeit. 

1.9. Kontírozás 
 

• Kontírozási tétel másolási lehetőség 
 
„Főkönyvi dimenzionálás karbantartása” ablakon lehetőség van a Tartozik, vagy 
Követel oldalon kiválasztott sor másolására. 
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Működés: 
1. A másolandó sor kijelölése 

 
 
2. A „sormásolás” jelölése és „Balra nyíl”-ra kattintás 
 

 
 
3. Megjelenik az új sor. 
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• Kontírozási tétel sablon létrehozási lehetőség 
 
„Főkönyvi dimenzionálás karbantartása” ablakon lehetőség van a Tartozik, vagy 
Követel oldalon sablon létrehozásra. 
Működési elve: A Tartozik vagy Követel oldalon szereplő könyvelési tételeknél 
lehetőség van egyszerre, ugyanarra módosítani bármelyik adatukat (pl. főkönyvi szám, 
összeg, dimenzió) 
Működés: 
1. A sablonba betenni kívánt sorok treffelése. 
2. A „sablon” jelölése és „Balra nyílra” kattintás 
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3. A megjelenő „Sablon adatok” ablakon a változtatni kívánt adat pipálása, majd 
az adat megadása. (Pl. a treffelt sorok főkönyvi számai az OK-t követően 511-re 
váltanak) 
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2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

2.1. Gyári alkatrész betárolás 
 

• Etikett címke 
 
Gyári alkatrészek betárolásakor nyomtatható etikett címke megváltozott. Módosult a 
„cikkszám” megnevezés „csz”-re és a cikkszámok nagyobb betűmérettel 
nyomtatódnak. 
 

• Betárolás alatt lévő alkatrészek darabszáma 
 
„Gyári cikk betárolás módosítása” ablak bal alsó sarkában látható a betárolás alatt 
lévő cikkek darabszáma. 

 
 

2.2. Egyéb alkatrész betárolás 
 

• Betárolás alatt lévő alkatrészek darabszáma 
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„Nem gyári cikk betárolás módosítása” ablak bal alsó sarkában látható a betárolás 
alatt lévő cikkek darabszáma. 

 

2.3. Logikai raktár kezelés 
 

• Egyszerűsített leltárív – cikkek sorrendje 
 
Riportok/Egyszerűsített leltárív menüpontban két új almenüpont található: 
- Cikkszám szerint: a leltározandó cikkeket cikkszám szerinti sorrendben hozza 
le a riport. 
- Raktár  szerint : a leltározandó cikkeket raktár szerinti sorrendben hozza le a 
riport. 
 

2.4. Gyári alkatrész rendelés 
 

• Készletfeltöltő rendelés, szűrési lehetőség 
 
„Készletfeltöltő rendelés” ablakon szűrési lehetőség a csak a saját telephelyhez és 
raktárhoz tartozó készletfeltöltő rendeléseket. 
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2.5. Egyéb alkatrész rendelés 
• Készletfeltöltő rendelés, szűrési lehetőség 

 
„Készletfeltöltő rendelés” ablakon szűrési lehetőség a csak a saját telephelyhez és 
raktárhoz tartozó készletfeltöltő rendeléseket. 
 

2.6. Leltár modul 
• Leltár többlet értékelés 

 
Leltár modulban a leltár lezárásakor új ablak jelenik meg: „Készlet többletes cikkek 
egységárának megadása”. Ebben az ablakban megjelenik minden olyan cikk, 
amelyből a rendszer készlettöbbletet talált. Egy adott cikket kiválasztva az ablak felső 
részében pipálással választhatunk, milyen áron szeretnénk az adott cikknél a 
készlettöbbletet értékelni. Lehetőségek: 
- Törzsbeli ár 
- Utolsó 3 beszerzési árból valamelyik 
- Piaci ár: tetszőlegesen megadható ár 
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• Leltártöbblet csoportos értékelése 
 
A leltár modulba már korábban beépítésre került az a funkció, hogy leltár többlet esetén 
megadható, hogy egy adott cikket milyen áron szeretnénk értékelni: törzsbeli áron, 
utolsó 3 beszerzési ár valamelyikén, vagy piaci áron. 
A beállítás idáig csak cikkenként volt lehetséges, de most lehetőség van csoportos 

állítási lehetőségre is a  ikon segítségével.  
A „Készlet többletes cikkek egységárának megadása” ablakon betreffelt cikkekre 
beállíthatjuk melyik áron szeretnénk értékelni: 
 

 
 

A leltár lezárását követően a rendszer a megjelölt cikkeket ezen az áron fogja értékelni. 
 

2.7. Alkatrész értékesítés 
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• „Adott időszaki alkatrész értékesítés” riport módosulása 
 
Az „Adott időszaki alkatrész értékesítés” riporton az alkatrészek megbontásra 
kerülnek „Kiegészítő” és „Nem kiegészítő” alkatrészekre. 
 

• Teszt számla készítési lehetőség 
 

Vevői alkatrész értékesítés esetén a ikon segítségével készíthető teszt számla, 
ahol megtekinthető várhatóan mennyi lesz a végszámla összege.  
 

• Készletfogalalást követően is engedélyezett foglalási mennyiség módosítás 
 
„Új vevői rendelés felvitele” ablakon készletfoglalást követően is módosítható a foglalt 
mennyiség (lásd ábra). A „Mennyiség” oszlopban átírható a mennyiség. 
 

 
 

• No nyomógomb funkciója számlázás indítását követően 
  
A számlázást követően az alábbi ablakokon bármikor megszakítható a számlázás 
folyamata: 
- Vevő adatainak ellenőrzése 
- Számlázható kitárolások 
- Kérem, adja meg a számla következő adatait 
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A Számlázás már nem szakítható meg a „Számlán szereplő kedvezményes árak 
módosítása” ablakban. Itt a NO gomb funkciója átalakul, az „Eredeti értékek 
visszaállítását” jelenti, azaz az ablakban beállított kedvezmények vonhatóak vissza 
vele, abban az esetben, ha OK-zás még nem történt. 
Az „Ablak bezárása és a számlázás megszakítása”  gombbal bezárva az ablakot a 
rendszer már legenerálja a számlát, így ezt már stornózással lehet törölni. 
A rendszer erről egy üzenetet is küld: 

 

2.8. Kitárolás 
• Új riport: Fogyási lista 

 
 Riportok/Fogyási lista menüpontból indítható. A riport a megadott időszakra 
tartalmazza a cikkek fogyását. 
A riport szűrhető:  - időszakra 
   - telephelyre 
   - cikkcsoportra 
   - cikkszámra 
   - szállítóra 
   - rendezési sorrend: szállító, cikkcsoport, mennyiség 

 

2.9. Alkatrészböngésző 
 

• Árajánlat riporton megjelenik az álíró titulusa 
 
Az Árajánlat riporton megjelenik az aláíró neve alatt a titulusa is. 
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• Árajánlat riporton módosítások 
 
Alkatrész árajánlat készítésekor az „Új ajánlat készítése” ablakon állítható, hogy az 
elkészülő „Ajánlat” riporton az alkatrészek cikkszámla jelenjen-e meg vagy sem. 
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További változás, hogy az „Árajánlat” riporton megjelenik az aláíró neve alatt a titulusa 
(Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Felhasználók modulban szereplő 
felhasználó munkakör mezője) is és a riport fejlécében - több telephelyes működés 
esetén- az ajánlatot készítő telephely címe jelenik meg. 
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3. SZERVIZ 
 

3.1. Munkalap 
 

• „Jelenleg nyitott munkalapok státusz szerint” riport új szűrési lehetőség 
 
„Számlázható” státuszban lévő munkalapokra is lehívható a „Jelenleg nyitott 
munkalapok státusz szerint” riport. 
 
• Új munkalap felület 
Az új „Új munkalap felvitele” ablak módosult, de csak az adatok sorrendjében, 
tartalmában nem (azaz nincsenek új mezők). 
 
Megpróbáltuk az adatokat, a „Munkalap” ablakon funkciójuknak megfelelően 
strukturálni, kialakítani a „blokkokat”. 
 

 
 
 
 
1. Munkalap és óradíjakra vonatkozó információk 
2. A gépjárműre vonatkozó információk 
3. A gépjárműre vonatkozó érvényességi információk 
4. A költségviselőre/gépjármű tulajdonosára vonatkozó információk 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

. 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

    7. 
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5. A gépjármű javítására vonatkozó információk 
6. A munkalap összeállítására vonatkozó információk 
7. Leggyakrabban használt menüpontok gyorsan indítható ikon formában. 
 
 
• Munkalap riport módosulásai 
A Munkalap riportra felkerült a gépjármű „össztömeg”-e,  továbbá az  „Új munkalap 
felvitele” ablakban jelölhető, ha van érvényes forgalmi engedély és zöldkártya és ez is 
megjelenik a Munkalap riporton. 
 
• Új választható „Munkalap” riport 
Elkészült egy új munkalap formátum.  
 
 

 
 
Beállítása: Start menü/Futtatásból a t:\dms\bin\xdpgencont_rep.exe modul indítása. 
A megjelenő „Vezérlőelemhez rendelt nyomtatható riportok” ablakon a „Részletes 
megrendelés nyomtatása” sorba belépve az „xd16sewsord_hon”  sort kell 
„Kiválasztottnak” bepipálni. 
 

• Garanciális elszámolás árak 
 
Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban gyártmányonként  
állítható, hogy a garanciális elszámolás „Számlán szereplő beszerzési áron”, vagy 
„Számított beszerzési áron”  történjen-e. 
 

• „Sztornó” felirat a Jótállási és Belső Jótállási elszámolásokon 
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A sztornó Jótállási és Belső Jótállási elszámolások riportokon megjelenik a „Sztornó” 
felirat. 
 

• „Megjegyzés” törzs 
 
A „Munkalap” modul és az „Előjegyzés” modul hibaleírás törzse egy törzsből dolgozik. 
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• Nyitott munkalapból előjegyzés nyitási lehetőség 
 
Lehetőség van egy már nyitott munkalapban szereplő gépjárművet beletenni az 
előjegyzés modulba (ha ez az adott javítás még nem szerepelt benne). 
A „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablakon az „Előjegyzés utólagos 

generálása a munkalap alapján”  ikonra kattintással megjelenő üzenetben jelzi a 
rendszer hányas ID-jű bejegyzést generálta az „Előjegyzés” modulban. 
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Az „Előjegyzés” modul „Bejelentések karbantartása” ablakon a létrehozott 
bejegyzésre kell keresni.  

 ikonra kattintást követően az ablak jobb felső sarkában található ID mező zöld 
lesz, ide kell beírni a Munkalap modulban jelzett előjegyzés ID-t. 
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Futtatást követően megjelenik a gépjármű és a naptárban a megfelelő napot kiválasztva 
bejelölhető a javítása. 
 



 

 

- 38 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 
 

• Saját munkalapra szűrési lehetőség 
 
„Munkalap” főablakon új pipálási lehetőség „Csak saját munkalap”. Ha ez jelölésre 
kerül akkor csak a belépett felhasználó által készített munkalapok jelennek meg. 
 

• „Kilépő” riport 
 
A „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablak Nyomtatás/Munkalap 
riportok/Kilépő alól  nyomtatható új riport, amivel a távozó gépjárművet pl. kiengedi a 
portás. 
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• „Munkalap (Megrendelés)” riportra rákerül a Megjegyzés 
 
„Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablakon a „Megjegyzés” mezőjébe felvitt 
szöveg megjelenik a „Munkalap (Megrendelés)” riporton (Fontos: csak az 
xd16serwsord_hon.rpt formátumún!). 
 

• Telephelyhez rendelt szerelő 
 
Rendszerparaméterként (xdpsyssysfile) állítható, hogy Munkalapnál a művelethez 
szerelő rendelésekor csak az adott telephely szerelője jelenjen meg. 
A rendszerparaméterben beállított „Szerelő sz.hely-re” pipálással aktiválható a funkció. 
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Ezt követően az Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Felhasználók 
modulban, adott szerelőnél a Kapcsolatok/Részlegek menüpontban beállított 
jogosultság szerint fognak megjelenni a szerelők. 
 

 
 

• Garanciális próbaszámlán megjelenik a telephely, a vevő és a költségviselő  
 
Garanciális próbaszámla készítésekor a számlán szerepel a készítő telephely 
megnevezése, a vevő és a költségviselő személye is. 
 

• Szállítólevélen megjelenik a telephely, a vevő és a költségviselő  
 
Szállítólevél nyomtatásakor a riporton szerepel a készítő telephely megnevezése, a 
vevő és a költségviselő személye is. 
 

• Garanciális elszámoláson (GARO) megjelenik a telephely, a vevő és a 
költségviselő  
 
Garanciális elszámolás (GARO) riportra felkerül az elszámolást készítő telephely 
megnevezése, a vevő és a költségviselő személye. 
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Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban beállítható, hogy a 
Garanciális elszámoláson a levelezési cím, vagy helyette a költségviselő személye 
jelenjen-e meg. 
 

 
 

• Munkalap és szerelő összefüggés 
 
Munkalapon adott részlegnél csak azok a szerelők válaszhatók ki egy művelethez, 
amely szerelők az Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Felhasználók 



 

 

- 42 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

modul Kapcsolatok/Részlegek menüpontban az adott részleghez jogosultságot 
kapnak. 
 

• Garanciához kapcsolódó riportokon a vevő, költségviselő és normakód 
 
Garanciális munkalap esetén készülő Garanciális próbaszámlán, Garanciális 
elszámoláson és a kitároláskor nyomtatható Szállítólevélen a fejlécben megjelenik a 
vevő személye, a költségviselő személye és a cikkek megnevezése mellett a 
normakódja is.  
 

• Előjegyzésből történő nyitáskor dátumszűrés 
 
Új munkalap előjegyzésből történő nyitásakor lehetőség van adott napi/időszaki 
előjegyzések között szűrni. 
 

 
 

• Kötelező munkalapot előjegyzésből nyitni 
 
Rendszerparaméterként beállítható, hogy munkalapot kötelező-e előjegyzésből nyitni (a 
beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét). 
 

• Megrendelőlap módosítás 
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A Megrendelőlap (xdpstrordpage.rpt) riporton a munkalapszám mellett megjelenik a 
rendszám is.  
 

• Repülő ablak 
 
Új gépjármű felvitelekor a modell kitöltésekor a rendszer a modell neve alatt a 
begépeléssel egyidejűleg folyamatosan szűkíti a kiválasztható modellek körét. 

 
 

• Új jelölőnégyzet: Telephelyen-e van-e a jármű 
 
A „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablakon a „Telephelyen” mezővel 
jelölhető, hogy egy adott gépjármű a telephelyen van-e. 
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• Kötelező vagy Normál szerviz 
 
Munkalap felvitelekor kötelező választani, hogy az adott munkalap kötelező szervizre 
megnyitott munkalap („Köt.szerv.”), vagy normál szerviz („Normál sz.”). 
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• Garanciális elszámolás fejléce 
 
Az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban állítható, hogy a 
Garanciális elszámolás riport (GARO) fejléce hogyan jelenjen meg: 
1. Az „XD16SER_INV_GARO” sor „FIN_PARTNER” sorának „élő”-re állításával 
a levelezési cím helyett a költségviselő adatai jelennek meg a GARO-n. 
2. Az „XD16SER_INV_GARO” sor „CEG_TEXT” sorban definiálhatjuk, hogy a 
Cég adatai fölött megjelenő szöveg mi legyen. Alapesetben: Vevő. 
3. Az „XD16SER_INV_GARO” sor „UGYFEL_TEXT” sorban definiálhatjuk, hogy 
az Ügyfél adatai fölött megjelenő szöveg mi legyen. Alapesetben: Költségviselő. 
 

• Kontakt személy kitöltése kötelező 
 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), hogy munkalap felvitelekor a „Kontakt személy” kitöltése 
kötelező-e. A beállítást követően a rendszer nem fogadja el a „kézzel” felvitt 
kapcsolattartót, hanem kötelező azt a munkalapra felvitt cég kontakt személyekhez 
felvitt törzséből kiválasztani. 
Rögzítése: 
Új munkalap felvitelekor a a „Kontakt sz.” melletti fekete nyílra kattintással 
megjelennek a munkalapon szereplő céghez felvitt kapcsolattartó személyek. 
Ha a „Partnerhez tartozó személyek” ablak, ha üresen jelenik meg, akkor az azt 
jelenti, hogy ehhez a partnerhez még egyetlen kontakt személy sem került rögzítésre. 
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Új kapcsolattartót a  ikonra kattintást követően a   ikon segítségével tudunk 
rögzíteni. 
Kötelező kitöltésű mezők: vezetéknév, keresztnév, neme, lakcím, telefonszám. 
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OK-t követően a rendszer ezt a partnert rögzíti a munkalapon megadott céghez, mint 
kapcsolattartó és visszalép a „Partnerhez tartozó személyek” ablakra.  
Itt kijelölve a kontaktot, majd OK-t követően a munkalapra emelődik a kapcsolattartó 
neve és telefonszáma. 
 
Ha egy kapcsolattartó személy adatain szeretnénk változtatni, akkor a munkalapon a 
kontakt személy neve melletti fekete nyílra kattintást követően a „Partnerhez tartozó 

személyek” ablakon a  ikonra kattintással visszaléphetünk a személyes adatok 
ablakra, ahol megtehetjük a módosítást. 
 

• Elvégzett kampány figyelés (nem honda márkakereskedések esetében) 
 
Munkalapon nyitásakor a rendszer üzenetet küld, ha egy gépjármű beletartozik egy 
adott kampányba. Kampányokat és a hozzá tartozó alvázszám maszkokat és 
tartományokat a Kampány modulban lehet rögzíteni). Amennyiben erre a gépjárműre 
készül munkalap és hozzárendelésre kerül a gépjármű a kampányhoz a következő 
munkalap megnyitásakor már nem lesz figyelmeztetés. 



 

 

- 48 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 
• Garanciális igény státusz nyomon követése 

 

Garanciális és munkalap státuszok: 
      Garanciális 
st    
    Munkalap st 

Feldolgozás 
alatt 

Továbbítható Törölve 
Lezárva (2 
fajta) 

Többi 
státusz 

Összeállítva +     
Megrendelve +     
Javítás alatt + +    
Számlázható  +  + + 
Átadva    +  
Meghiúsult   +   
 
o A „Feldolgozás alatt” és a „továbbítható” státusz egymás között szabadon oda-
vissza váltogatható, ha a munkalap „Javítás alatt” státuszban van.  
 
o Munkalap számlázhatóvá állításakor a garanciális státusz NEM módosul 
automatikusan. 

 
o „Számlázható” státuszú munkalap csak akkor állítható vissza „javítás alatti” 
státuszba, ha a garanciális státusz még „továbbítható” státuszban van. Ha a 
garanciális státusz ennél „magasabb fokozatban” van, akkor tagadja meg a rendszer a 
munkalap státuszváltását. 
 
o Magasabb garanciális státuszból „Továbbítható” státuszra történő visszaváltás 
CSAK JOGOSULTSÁGGAL lehetséges. 
  
o „Továbbítva”, „Elfogadva”, „Részben elfogadva”, „Elutasítva”, „Lezárva” 
garanciális státuszok között szabadon lehet oda-vissza váltani, ha munkalap 
„Számlázható” státuszban van, DE CSAK JOGOSULTSÁGGAL. 

 
o Nem lehet elkészíteni a végszámlát, amíg a garanciális státusz nincs valamelyik 
„Lezárva” státuszba állítva. Garanciális elszámolás sztornózásakor NEM kerül 
módosítsa a garanciális státuszt automatikusan. 

 
o Ha egy garanciális munkalapot „Meghiúsult” státuszba helyezünk, a garanciális 
státusz AUTOMATIKUSAN váltson „Törölve” státuszra. Visszaállítás nem lehetséges!  
 

• Munkalap riporton „Az autót megjavítva átvettem” szöveg (KIA márka 
esetén) 
 
Munkalap (xd16serwsord_hon.rpt) riportra feltehető az a szöveg, hogy „Az autót 
megjavítva átvettem”. Beállítása: 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban az 
„XD16SERWSORD_HON” sor lekeresését követően a „Módosítás” gombra kell 
kattintani. 
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Az „Adott riport megjegyzéseinek módosítása” ablakon az „ATVETEL” sort kell 
kijelölni, majd módosításra megnyitni. 
 

 
 
Ha a „Riport megjegyzések módosítása” ablakot „élő” –re tesszük, akkor KIA márka 
esetén az „Autót megjavítva átvettem” szöveg megjelenik a munkalapon. 
 

• Könyvelési bizonylaton telephely 
 
Belső munkalap esetén az INTR számla mellett nyomtatódó „Könyvelési bizonylat” 
riporton megjelenik a telephely is. 
 

• Engedményezési megállapodás riporton aláírás helye 
 
„Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablakon a Nyomtatás/Biztosítási 
riportok/Engedm.megállapodás menüpontból nyomtatódó riporton az aláírás helyét 
bővítettük. 
 

• Belső munkalapon 0 Ft-os beszerzésű áru tétel 
 
Belső munkalap esetén lehetőség van a munkalapra feltenni és kiszámlázni INTR-n 
olyan cikkeket is, amelyek beszerzési ára 0 Ft. 
 

• Erősebb akció érvényesülése 
 
Új funkció munkalapok esetében az akciók kezelésére. Egy adott munkalaphoz idáig 
csak 1 akció volt rendelhető. (Akciókat rögzíteni az Alkatrészkereskedelem 
/Munkafolyamatok/Értékesítési akciók modulban lehet.). Ezt követően már egy adott 
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munkalaphoz bármennyi akció hozzárendelhető a „Kijelölt munkalap adatainak 
módosítása” ablak Pontosít/Értékesítési akciók menüpontjában.  
 

 
 
A rendszer számlázáskor (illetve már teszt számla készítésekor) meghatározza az 
akciók közül melyik az ügyfélnek a kedvezőbb, és azt fogja érvényesíteni a számlán. 
 

• Munkalapon megjeleníthető a tanúsítási és jótállási megjegyzés 
 
Munkalap (xd16serwsord_hon.rpt) riporton szerepeltethető az alábbi szöveg: 
"A kifüggesztett feltételek szerint jótállást vállalunk. Tanúsítjuk, hogy az általunk 
elvégzett munka megfelelő: 
A felhasznált anyag a rendeltetésszerű használatra alkalmas. A hozott 
alkatrészekre garanciát nem vállalunk. 
A szerviz jogosult javítás előtt és után futópróbát alkalmazni közúti forgolomba." 
 
Beállítása a következő módon történik: 
 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban az 
„XD16SERWSORD_HON” sor lekeresését követően a „Módosítás” gombra kell 
kattintani. 
Az „Adott riport megjegyzéseinek módosítása” ablakon az „JOTALLAS” sort kell 
kijelölni, majd módosításra megnyitni. 
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Ha a „Riport megjegyzések módosítása” ablakot „élő” –re tesszük, akkor a fenti 
szöveg megjelenik a munkalapon. 
 

• Belső munkalap nyitása jogosultság készleten már nem lévő gépjárműre 
 
A belső munkalapok megnyitását ezt követően jogosultsághoz lehet kötni. Azaz 
megadható mely felhasználók nyithatnak a rendszerben belső munkalapot olyan 
gépjárműre, amely már nincs készleten. 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak a segítségét. 
 

• Javítási csomagok riport lehívása 
 
Munkalap ablak Riportok/Jav.csom.költsége menüpontból is riportozhatóak a Szerviz 
csomagok modulban felrögzített javítási csomagok. 
 

3.2. Munkaidő rögzítés 
• „Adott időszaki munkaidő ráfordítás” riporton összesítés 

 
Riportok/Napi munkavégzés menüpont alól indítható „Adott időszaki munkaidő 
ráfordítás” riport végére felkerült egy összesítés. 
 

• Gépjármű szürés az „Adott időszaki munkaidő ráfordítás” riporton 
 
A „Munkalapon végzett műveletek munkaidejei” ablak Riportok/Napi munkavégzés 
menüpontból induló „Adott  időszaki munkaidő ráfordítás” riport  szűrhető 
gépjárművekre (a dátum, telephely,  részleg és dolgozó mellett). 
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3.3. Szerviz előjegyzés 
 

• Telephely és részleg szűrési lehetőség 
 
Az összes ebből a modulból indítható riport esetén (Naptári riport, Előjegyzések, 
Paraméteres, Belépő)  szűrési lehetőség a telephelyekre és részlegekre. 
 

• „Megjegyzés” törzs 
 
A „Munkalap” modul és az „Előjegyzés” modul hibaleírás törzse egy törzsből dolgozik. 
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• Null revíziós gépjármű felvétele az előjegyzés naptárába 
 
Amennyiben még rendszám nélküli új gépjármű kerül bejegyzésre az „Előjegyzés” 
modul naptárába, akkor a rendszer a rendszám helyett a gépjármű CAR számát 
tűntetjük fel, azonosításként. 
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• Új Belépő riport 

 
Riportok/Belépő (új) menüpontból indítható a riport. A riport adott napra tartalmazza a 
rendszámot, a modellt, a kapcsolattartót, az előjegyzés időpontját és a belépett és 
kilépett üres mezőket, amelyek kézzel tölthetőek (pl. a porta a gépjármű érkezését és 
távozását). 

 
 

• Alapértelmezett fizetési mód 
 
A „Bejelentések karbantartása” ablakon látható, hogy az adott gépjármű 
tulajdonosának az Általános törzskarbantartók/Partnerek modul Kapcsolatok/Vevő 
menüpontjában,  mint szerviz ügyfél milyen fizetési mód van beállítva. 
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• Új nézet lehetősége: több napi nézet 

 
A „Szerviz előjegyzés” modul az alábbi funkciókkal bővült: 
 

  A „csúszkán”, vagy a kis és nagy „A” betűre kattintással lehet a rácsos 
részen a betűméretet és cella magasságot állítani. A középső részben mutatja a 
rendszámot, ha az egérkurzort ráviszi egy olyan cellára, amiben rendszám van. Ez 
régebben máshol volt. 
 

  A bal gombbal a Napi nézet, a jobbal a Több napos nézet indítható. 
 

 
 
A több napos nézetnél egyesével be lehet kattintgatni a hónap (csak egy hónapon belül) 
a napokat, illetve a naptár mellett lévő kék gombra kattintva egy egész hét 
munkanapjait, ekkor a gomb szürkére vált, ha még egyszer rákattintunk, megszűnteti a 
napok jelölését. Akár több hetet is ki lehet jelölni, vagy napokat igény szerint. 
Ki lehet választani az(oka)t a dolgozó(ka)t, aki(k)re szükség van, alul pedig be tudja 
állítani a cella méretét, ugyanúgy, mint a főmaszkon. Az „Aktuális hónap” gombbal 
vissza tud menni a naptári hónapra. 
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Az ábrán látható módon néz ki a több napos nézet. Bal oldalon a napokat mutatja, az 
azonos napokat azonos háttérrel, hogy könnyebben látható legyen több dolgozó esetén. 
A kék keretű rendszámok jelzik, hogy ezeket ma kell megcsinálni, a függőleges piros 
vonal meg azt, hogy azok a sorok a mai nap sorai, és azok a gépi idő szerinti időpontok. 

Visszaváltani a napi nézetre a  gombbal lehet. Több napos nézetben is lehet 
felvinni, módosítani. 

 
 
 
 

3.4. Értékesítési akciók 
 

• Új funkció: másolás és importálás 
 
1. Akció másolás 

A másolandó akció lekeresését követően a „Módosítás” gombbal belépve a  
ikonnal lehet az akciót másolni. 
A „Másolhatom az aktuális akció adatait?” kérdésre Igen választ követően meg kell adni 
az új akció érvényességét. 
Az legenerálódott új akció megtalálható az utolsó ID alatt. 
 
2. Cikkszámok importálása 

Adott akció esetén a „Cikk típusú akció paramétereinek beállítása”  ikon alatti 
„Import” menüpont segítségével lehetőségünk van egy txt file-ból beemelni az akcióba 
tartozó cikkszámokat. 
 
A file formátuma: 
sortípus|cikkszám v. csoportkód|alapárkedvezmény|árrés kedvezmény|max mennyiség| 
 
sortípus lehet: 
GY - gyári 
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E - egyéb 
CS - cikkcsoport 
 
Pl: 
GY|119411N500|10|0|0| 
 

• Új funkció: Összes gyári és egyéb alkatrészre kedvezmények beállítása 
 
Az „Új értékesítési akció felvitele” vagy a „Kijelölt értékesítési akció módosítása” 
ablakban a „Minden gyári cikkre” és a „Minden egyéb cikkre” mező pipálásával az 
összes gyári vagy az összes egyéb cikkre egyszerre állítható be akciós kedvezmény. A 
pipálást követően az „Alapár kedv. (%)” vagy az „Árrés kedv. (%)” mezőben 
állíthatjuk be, hogy az összes gyári vagy egyéb alkatrészre mennyi kedvezményt adunk. 

 

3.5. Kampány 
 

• Kizáró kampány maszkolási lehetőség 
 
Új szervizkampány rögzítésekor megadható kizáró maszkolás is. Azaz (lásd kép bal alsó 
sarok),  az „Engedélyezett” oszlopba ha a pipa belekerül, akkor a jelölt alvázszámok 
beletartoznak az adott kampányba, ha nem kerül bele pipa (lásd piros) , azok az 
alvázszámok nem tartoznak bele az adott kampányba.  
Így könnyen megadhatóak azok a kivételek amelyek egy adott alvázszám 
tartomány/maszk esetén nem tartoznak bele a kampányba. 
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3.6. Műveleti kódok és normaidők 
 

• Szűrés élő/nem élő 
 
Szerviz/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Műveleti kódok és normaidők 
modulban az „ÉLŐ” oszlop lenyitásával lehetőség van az élő és nem élő művelete 
között szűrni. 
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3.7. Szervizcsomag 
 

• „Fix ár” megadási lehetőség 
 
Szervizcsomagok modul Csoportos felvitel ablakában lehetőség van „Fix ár” megadási 
lehetőségre. 
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4. EGYÉB GÉPJÁRMŰ MODULOK 
 

4.1. Teszt autó mozgatás 
 

• Új riport: Megállapodás 
 
Teszt autó átadását követően nyomtatható a „Megállapodás” menüpontból egy új 
riport. A riport hivatalos szövegben tartalmazza az átadás-átvétel feltételeit. 

 
• Módosítás: Teszt gépjármű átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 
A riportra rákerült az érvényesség dátuma (mely időpontig viheti el az ügyfél a teszt 
autót). 
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• Módosítás: Teszt gépjármű visszavételekor tölthető az Átvevő 

 
A visszavételre vonatkozó adatoknál kiválasztható, ki veszi vissza az ügyféltől a 
gépjárművet. 
 

 
 

• Új riport: Kilépő 
 
Teszt autó átadásakor az ügyfélnek nyomtatható „Kilépő” riport, amellyel a porta 
kiengedheti a telepről a gépjárművet. 
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• Teszt gépjármű feltételei 
 
Változtak a teszt autóvá minősítés feltételei. Jelen pillanatban 2 db feltételnek kell 
teljesülnie ahhoz, hogy a rendszer egy gépjárművet teszt gépjárműnek tekintsen és a 
gépjármű megjelenjen a „Teszt autó mozgatás” modulban: 
1. Besorolása „Teszt gépjármű” legyen 
2. Rendelkezzen rendszámmal 
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4.2. Modell karbantartó 
 

• Tartozék csoportos felvitelénél módosítások 
 
„Modell karbantartás” ablak „Tart.-ok csop.felvitele” menüpontból induló 
„Tartozékok csoportos felvitele/módosítása megadott modellhez” ablakban a 
következő módosítások történek : 
- Szűrési lehetőség az élő és nem élő tartozékokra 
- Az ablakban lehetőség van keresni (felkerültek a keresés nyomógombok) 
- A tartozék csoportok is megjelenítésre kerülnek az ablakon 
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• Új mezők modellek rögzítésénél 
 
Új modell felvitelénél új tölthető mezőkkel bővült az „Új modell adatainak felvitele 
ablak”: 

- Max. Teljesítmény LE-ben 
-  Forgatónyomaték 
- Hosszúság 
- Szélesség 
- Magasság 
- Sebességváltó típus 
- Fogyasztás városban 
- Fogyasztás városon kívül 

 
• Várható szállítási idő napokban 

 
A „Modell karbantartóban” modellenként beállítható, hogy mennyi a várható szállítási 
határidő napokban. 
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„Új gépjármű beszerzés” modulban a „Várh.érkezés” dátuma automatikus töltődik a 
mai nap + a modell törzsben beállított napok számával. 
 

• Árlista riport módosulásai 
 
A „Modellek karbantartása” ablak Riportok/Árlisták/Aktuális modell menüpontból 
indítható Árlista riporton az alábbi módosulások történtek: 
- A riporton megjelennek a modellhez rögzített extrák árai is. 
- A riporton a nettó listaár helyett a bruttó jelenik meg, és a rendszer ehhez az árhoz 
adja hozzá a regisztrációs adó értékét. 
 
Az Árlista riporton a következő értékeknél egy tizedesjegy szerepel és nincs kerekítés: 

• gyorsulás 
• városi fogy 
• átlag fogyasztás 
• CO2 érték  
•  

Az Árlista riporton a következő értékeknél nem szerepel tizedesjegy: 
• csomagtér 
• végsebesség 

 

4.3. Logisztikai modul 
 

• „Új gépjárművek” felirat 
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„Logisztikai modul” ablakon az ’Autók” felirat helyett ’Új gépjárművek’ jelenik meg. 
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5. HASZNÁLT AUTÓK 
 

5.1. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Új riport: használt gépjárművek finanszírozási adatairól 
 
A riport lehívható a Riportok/Finanszírozási infó menüpontból. A riport adott időszakra 
tartalmazza a gépjármű típusát, alvázszámát, motorszámát, rendszámát, szállítási ID-
jét, a vevőt, az eladás dátumát, a gépjármű bruttó vételárát, a finanszírozót, a 
finanszírozási szerződésszámot, a finanszírozott összeget, az önrész összegét, a 
futamidőt,  és a várható jutalék összegét.  
Fontos: a pontos riport feltétele a gépjárműnél kitöltött finanszírozási információk. 
 

• Új riport: használt gépjárművek biztosítási adatairól 
 
A riport lehívható a Riportok/Biztosítási infó menüpontból.  A riport adott időszakra 
tartalmazza a a gépjármű típusát, alvázszámát, motorszámát, rendszámát, szállítási ID-
jét, a vevőt, az eladás dátumát, a Casco és GFB biztosítót, a módozatot, 
kötvényszámot, éves díjat, jutalékot. 
 

• Megjegyzés mező töltése 
 
A használt gépjármű bármilyen státusza esetén a „Megjegyzés” mező tölthető. 
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6. ÚJ AUTÓK 
 

6.1. Új gépjármű beszerzés 
 

• Automatikus Száll.1. ID generálási lehetőség 
 
Új gépjármű beszerzéskor „Gj. száll. ID I” automatikus generálás 
Az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartó modul adott 
gyártmánynál a „Gépjármű gyártmány adatok módosítása” ablakon megadható, hogy 
a rendszer milyen „Száll ID1”-t generáljon, kötelező legyen-e és folyamatos sorszámú. 
Beállítás: 
„Száll. ID1 kötelező” : ha pipálásra kerül akkor a rendszer az „Új gj. beszerzés” 
modulban kötelezően kéri a mező kitöltését. 
„Száll. ID1 maszk” : itt lehet beállítani azt, hogy a rendszer milyen formátumú ID-t 
kérjen kötelezően: - A – csak betű 
- 9 – csak szám 
- X – bármilyen karakter 
„Száll. ID1 foly.”: beállítása esetén folyamatosan folytatja a sorszámozást a rendszer. 
 

 
 

A kezdő sorszám telephelyenként megadható a  ikon segítségével. 
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A beállításokat követően az „Új gj. beszerzés” modulban a rendszer minden egyes új 
beszerzéshez automatikusan generál sorszámot. 
 
 

• Új gépjármű beszerzéskor „Gj. száll. ID II” maszkolás 
 
Az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartó modul adott 
gyártmánynál a „Gépjármű gyártmány adatok módosítása” ablakon megadható, hogy 
a rendszer milyen „Száll ID2”-t fogadjon el a felhasználótól. 
Beállítás: 
„Száll. ID2 kötelező” : ha pipálásra kerül akkor a rendszer az „Új gj. beszerzés” 
modulban kötelezően kéri a mező kitöltését. 
„Száll. ID2 maszk” : itt lehet beállítani azt, hogy a rendszer milyen formátumú ID-t 
kérjen kötelezően: - A – csak betű 
- 9 – csak szám 
- X – bármilyen karakter 
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6.2. Új gépjármű beérkeztetés 
 

• Érkeztetéskor „Átvevő” személye 
 
Új gépjármű érkeztetéskor „Átvevő” személyt kell megadni, aki a szállítmányozótol 
átveszi az új gépjárművet. 
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• Új gépjármű érkeztetésekor sérülések megadása 
 
Lehetőség van a gépjárművek érkeztetésekor rögzíteni az érkezett gépjármű sérüléseit. 
A folyamat: 
 
Autókereskedelem/Munkafolyamatok/Új autók/Új gépjármű beérkeztetés során, a 

 „Gépjármű beérkeztetése” ikonra kattintással megjelenik egy új ablak „Sérülési 
napló szerkesztése” megnevezéssel. 
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Az ablakon tölthető mezők: 
1. Sérülés típusok 
Ez a mező tartalma legördülő lista segítségével választható. A lista tartalmát az 
Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Autók sérülés típusok karbantartása 
modulban lehet feltölteni.  
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2. Javítandó 
Javítandó-e a gépjármű vagy sem. 
 
3. Jegyzőkönyv 
Ha a sérülésről készült jegyzőkönyv, akkor annak a száma. 
 
4. Megjegyzés 
Részletesebb leírás készíthető a beérkezett gépjármű sérüléseiről, illetve bármilyen 
megjegyzés hozzáfűzhető. 
 

Egy gépjárműhöz több sérülés is rögzíthető a  segítségével. 
 

• Kötelező a sérülés típus mező kitöltése 
 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársai 
segítségét), hogy új gépjármű érkeztetéskor a sérülés típus mező kötelező kitöltésű-e. 
(Beállítható „Nincs sérülés” is.) 
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• Kötelező átadású dokumentumok 
 
Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Kapcsolódó dokumentumok modulban lehet 
új dokumnetumokat rögzíteni és beállítani, hogy érkeztetéskor kötelező-e átvenni, illetve 
értékesítést követően az ügyfélnek történő átadáskor kötelező-e átadni. 
 

 
 
 

• Kötelező gyártási év kitöltés 
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Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársai 
segítségét), hogy új gépjármű érkeztetés során a „Gyártási év” mezőt kötelező-e 
kitölteni. 
 

• Besorolások megjelenítési sorrendje 
 
Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Besorolás típusok modulban a beérkeztetés 
során megjelenő besorolásokhoz lehet sorszámot beállítani. Így érkeztetés során a 
besorolások ebben a sorrendben jelennek meg. 
 

 
 

6.3. Új gépjármű értékesítés 
 

• Új szűrhető oszlop: „Átadás dátuma”  
 
Az „Új gépjármű értékesítés” ablakon új oszlop „Átadás dátuma”. Az új gépjárművek 
rendezhetőek és szűrhetőek az átadás dátuma alapján. 
 

• Finanszírozási információknál új mezők: finanszírozási jutalék %-ban és 
várható lejárat dátuma 
 
A finanszírozási jutalék összegét %-ban is lehet tölteni, ebben az esetben a 
„Fin.jutalék” mező automatikusan töltődik. 
 
A „Futamidő” mező töltésével a „Várható lejárat” dátuma automatikusan töltődik 
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• Használt gépjármű beszámítás 
 
Új gépjármű  értékesítés esetén megváltozott a a használt gépjármű beszámítás 
menete. 
A végszámla kiállításáig nem kell a használt gépjárműnek készleten lenni, ezzel 
kiküszöbölhető az a probléma, hogy a használt gépjárművet már az előtt készletre 
vegyék, hogy az valójában átvételre kerül. 

„Új gépjármű vevői megrendelésk karbantartása” ablakon a  „Beszámított 
használt gépjármű felvétele a rendeléshez” ikon segítségével tudunk egy 
gépjárművet az újhoz rendelni. A hozzárendelhető gépjárművek státusza „Új gépjármű 
átadva”, „Szerviz”, „H.gj.készleten”,  „H.gj.eladva”,  „H.gj.átadva” lehet. 
Amennyiben olyan gépjárművet kell az új gépjárműhöz rendelni, amely még nincs a K2D 
rendszerben, akkor ezt a gépjárművet az Általános törzskarbantartók/Gépjármű 
törzsben lehet felvenni. Ennek a gépjárműnek a státusza „Szerviz” lesz. 
 
Miután az új gépjárműhöz hozzárendelésre került a használt gépjármű, már készíthető 
rá adásvételi szerződés és előleg számla. Fontos, hogy  a végszámla készítés feltétele 
viszont, hogy a beszámított használt gépjármű már készleten legyen. 
 

• Szállítási határidő automatikus töltődése 
 
Kétféle szállítási határidőről beszélhetünk új gépjárművek esetén: 
1. A megrendelt új gépjármű telepre érkezésének határideje 
2. Az új gépjármű vevőnek átadás határideje. 
 
Az automatikus határidő töltés beállításai: 
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1. Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Új gj. 
beszerzés foglalás és rendelés típusok modulban típusonként állítható, hogy a 
rendeléstől számítva hány napon belül várható a beérkezés.  
 

 
 

A példa szerint ha 10 napot állítunk be, akkor az „Új gépjármű beszerzés” modulban a 
„Rendelés típus” kiválasztásakor a „Várható érkezés” azonnal töltődik (de 
termélszetesen „kézzel” is tetszőlegesen módosítható). 
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2. Rendszerparaméterként (xdpsyssysfile) kell beállítani a napok számát.   
 

 
 

Új gj. átadási határideje a vevőnek beérkeztetés után ennyi nap múlva lesz esedékes.  
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• Árajánlatok ablakon új oszlop „Megjegyzés” 
 
A „Kiadott árajánlatok, érdeklődések listája” ablakon új oszlop szerepel 
„Megjegyzés”, amire keresni is lehet. 
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• Árajánlatok ablakon 2 új dátum szűrési lehetőség 
 
A „Kiadott árajánlatok, érdeklődések listája” ablakon 2 új dátum szűrési lehetőség: 
1. Szűrés rögzítésre: az árajánlatokat a rögzítés (rendszerbe kerülés) dátuma alapján 
lehet szűrni. 
2. Szűrés érvényességre: az árajánlatokat az érvényesség dátuma alapján lehet 
szűrni. 
 

• Árajánlat riporton „Gépkocsiba utólag beszerelni kívánt felszerelések” 
szöveg módosíthatósága 
 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban a 
„XDCAROFFER_SAU” sorban módosítható az árajánlaton szereplő „Gépkocsiba 
utólag beszerelni kívánt felszerelések” megnevezését. 
 

• Új riport: Ár és tartozék lista 
 
Az új riport a Riportok/Aktuális modell menüpontból indítható. A riport a kijelölt 
gépjárműre tartalmazza az ár és tartozék adatokat. 
A riporton a cikkek tartozék csoportonként ABC sorrendben jelennek meg. 
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• Gépjárműhöz tartozó extrák számlázása külön CARO számlán 
 
Új gépjárműhöz extra rögzítésekor megadható, hogy az adott extra tartozék a gépjármű 
CARO végszámlán jelenjen-e meg (a gépjármű árában, vagy ára melett), vagy külön 
CARO számla nyomtatódjon. 
Megadása: 
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- Extrák külön számlán: Ha ez a mező kerül pipálásra, akkor azon extrák, 
amelyeknél ez jelölésre kerül, 1 db, de a gépjárműtől külön nyomtatódó CARO számlán 
jelenik meg. 
- Egyedi számlán: Ha ez a mező kerül pipálásra valamelyik extra tétel esetén, 
akkor ez az adott extra egy külön CARO számlán jelenik meg – a gépjármű  és a többi 
extra CARO számlájától függetlenül – egyedi tételként. 
 

• Kötelező kitölteni a kontakt személyt 
 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), hogy új gépjármű értékesítéskor a „Kontakt személy” 
kitöltése kötelező-e. A beállítást követően a rendszer nem fogadja el a „kézzel” felvitt 
kapcsolattartót, hanem kötelező az „Új gépjármű vevői rendelések karbantartása” 
ablakon felvitt cég - aki a vevő- kontakt személyekhez felvitt törzséből kiválasztani. 
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Rögzítése: 
Új gépjármű értékesítés felvitelekor a a „Kontakt sz.” melletti fekete nyílra kattintással 
megjelennek a vevőként szereplő céghez felvitt kapcsolattartó személyek. 
Ha a „Partnerhez tartozó személyek” ablak, ha üresen jelenik meg, akkor az azt 
jelenti, hogy ehhez a partnerhez még egyetlen kontakt személy sem került rögzítésre. 
 

 



 

 

- 84 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 

Új kapcsolattartót a  ikonra kattintást követően a   ikon segítségével tudunk 
rögzíteni. 
Kötelező kitöltésű mezők: vezetéknév, keresztnév, neme, lakcím, telefonszám. 
 

 
 

OK-t követően a rendszer ezt a partnert rögzíti az új gépjármű értékesítésnél  megadott 
céghez, mint kapcsolattartó és visszalép a „Partnerhez tartozó személyek” ablakra.  
Itt kijelölve a kontaktot, majd OK-t követően a „Új gépjármű vevői rendelések 
karbantartása” ablakra emelődik a kapcsolattartó neve és telefonszáma. 
 
Ha egy kapcsolattartó személy adatain szeretnénk változtatni, akkor a munkalapon a 
kontakt személy neve melletti fekete nyílra kattintást követően a „Partnerhez tartozó 

személyek” ablakon a  ikonra kattintással visszaléphetünk a személyes adatok 
ablakra, ahol megtehetjük a módosítást. 
 

• Kötelező kitöltésű rendelés típus mező 
 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), hogy a „Új gépjármű vevői rendelések karbantartása” 
ablakon található „Rend.típus” mező kötelező kiöltésű legyen-e. 
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• Új gépjármű átadáskor nyitott munkalapok figyelése 

 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), hogy új gépjármű átadásakor a rendszer milyen esetben 
tiltsa le az átadást: 
1. Ha az ügyfélnek van nyitott belső munkalapja, de csak belső 
2. Az ügyfélnek van bármilyen nyitott munkalapja. 
 

• Kötelező átadású dokumentumok 
 
Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Kapcsolódó dokumentumok modulban lehet 
új dokumentumokat rögzíteni és beállítani, hogy érkeztetéskor kötelező-e átvenni, illetve 
értékesítést követően az ügyfélnek történő átadáskor kötelező-e átadni. 
 

 
 

• Új gépjármű értékesítéskor új mező: „Forgalomba lesz-e helyezve” 
 
„Új gépjármű vevői rendelések karbantartása” ablakra felkerült egy új mező, „Forg.-
ba l. helyezve” mező, amely alap esetben ki van pipálva. 
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Ha ki van pipálva ez a mező, akkor új gépjármű átadásakor vevőnek kötelező kitölteni a 
rendszámot és a forgalomba helyezés dátumát, ellenkező esetben a kitöltés nem 
kötelező. 
 

• Kötelező átadás felkészítést csinálni, új gépjármű átadás előtt 
 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), hogy új gépjármű átadás előtt kötelező-e átadás 
felkészítést készíteni az Átadás/Felkészítés menüpontból. Ha ez az átadás felkészítés 
nincs elvégezve, akkor a rendszer nem engedi átadni az új gépjárművet a vevőnek. 
 

• Finanszírozási információk riport szűrhető értékesítőre és telephelyre 
 
„Új gépjármű értékesítés” ablak Riportok/Finanszírozási info menüpontból indítható 
„Adott időszakban eladott finanszírozott gépjárművek finanszírozási adatai”riport 
szűrhető időszakra, finanszírozási státuszra, értékesítőre és telephelyre. 
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• Új ikon az akciók megtekintésére 
 
Amennyiben egy új gépjármű beletartozik valamilyen akcióba (Az akciókat az 
Autókereskedelm/Munkafolyamtaok/Egyéb/Gépjármű értékesítési akcióban lehet 
rögzíteni), akkor az megtekinthető a „Új gépjármű vevői rendelések karbantartása” 

ablakon található  ikonnal.  
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7. FELADAT KEZELÉS 

7.1. Automatikus feladatok 
 

• Értesítés adott személynek, vagy feladatkörbe tartozó személyeknek az új 
gépjármű beérkeztetésről. 
 
Feladatkezelés/Munkafolyamatok/Automatikus feladatok modul ID40 feladatot kell 
„Élő”-re állítani és beállítani mely személynek, vagy feladatkörbe tartozó személyeknek 
küldjön üzenetet a rendszer az új gépjármű beérkeztetésről. 
A beérkeztetést követően a megadott személyeknek megjelenik a „Küldött és fogadott 
feladatok” ablak, jelezve, hogy melyik gépjármű érkezett be. 
 

• Értesítés adott személynek, vagy feladatkörbe tartozó személyeknek arról, 
ha a szervizbehívó levelek határidőig nem lettek elvégezve/kinyomtatva. 
 
Feladatkezelés/Munkafolyamatok/Automatikus feladatok modul ID41 feladatot kell 
„Élő”-re állítani és beállítani mely személynek, vagy feladatkörbe tartozó személyeknek 
küldjön üzenetet a rendszer ha a rendszer által generált szervizbehívó levelek nem 
lettek határidőre elvégezve/kinyomtatva.. 
A beérkeztetést követően a megadott személyeknek megjelenik a „Küldött és fogadott 
feladatok” ablak, jelezve, hogy melyik értesítő levelek nem lettek határidőre elvégezve. 
 

• Üzenet küldése a betárolt alkatrészekről a munkalap rögzítőjének 
 
Feladatkezelés/Munkafolyamatok/Automatikus feladatok modul ID14 feladatnál 
beállítható, hogy az értesítést a beérkezett alkatrészekről a Feladatkörhöz beállított 
dolgozók vagy a Munkatárs mezőben beállított személy kapja (ekkor a „Szám” 
oszlopban 0-t kell beállítani), vagy a munkalap rögzítője kapja az értesítést, ha adott 
munkalaphoz van beérkezett alkatrész (ekkor a „Szám” oszlopban 1-t kell beállítani). 
 

• Születésnapi köszöntő levelek automatikus generálása 
 
A CRM modulban megszűnt a születésnapi levelek kézzel történő generálása, mert a 
rendszer a képes a Partnerek modulban adott partnerhez beállított „Személyes 
adatok” „Születési idő” alapján automatikusan születésnapi leveleket generálni. 
Feladatkezelés/Munkafolyamatok/Automatikus feladatok modul ID43 feladatánál 
lehet a beállításokat megtenni. 
A riport szövegére vonatkozó beállításokat továbbra is az Általános 
törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban lehet megtenni. 
 

• Figyelmeztetés a felhasználónak, ha van X napnál régebbi nyitott munkalap 
 
Feladatkezelés/Munkafolyamatok/Automatikus feladatok modul ID45 feladatánál 
lehet a beállításokat megtenni. 
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Hány nap.ism: hány naponta vizsgálja a rendszer a nyitott munkalapokat. 
Értesítés ennyi nap után: itt beállítható, hogy hány napnál régebben nyitott 
munkalapokra legyen figyelmeztetés. 
Továbbra szükséges, hogy mely Munkatársnak, vagy Feladatkörbe tartozó dolgozóknak 
jelenjen meg a figyelmeztetés. 
 

• Új automatikus feladat: van X napnál régebbi „Új gj. eladva” státuszú 
gépjármű 
 
ID44 „A gj. X napnál régebben van Új gj. eladva  státuszban„ sor „élő”-re állításával 
kapcsolható be ez a funkció. 
 

 
 
Beállítható mezők: 
- Hány nap ism.: a rendszer hány naponta /óránként vizsgálja meg, hogy van-e X 
napnál régebb óta „Új gj. eladva” státuszban. 
- Értesítés ennyi nap után: itt állítható be az X értéke, azaz a figyelmeztetés ennyi 
napnál régebben „Új gj. eladva” státuszban maradt gépjárművekre jelenik meg. 
 

• Névnapi köszöntő levelek automatikus generálása 
 
A CRM modulban megszűnt a névnapi köszöntő levelek kézzel történő generálása, mert 
a rendszer a képes a Partnerek modulban adott partnerhez beállított „Személyes 
adatok” „Keresztnév” alapján automatikusan névnapi leveleket generálni. 
Feladatkezelés/Munkafolyamatok/Automatikus feladatok modul ID46 feladatánál 
lehet a beállításokat megtenni. 
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A riport szövegére vonatkozó beállításokat továbbra is az Általános 
törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban lehet megtenni. 
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8. CRM 

8.1. CRM 
 

• „Általános partneri értesítő” a kérdőíves partnerekre 
 
Csak kérdőívet kitöltött (azaz a partnertörzsben nem szereplő) ügyfelekre is készíthető 
„Általános partneri értesítő” levél és nyomtatható etikett cimke. 
 

• Kampány behívó levél ablakos formátum 
 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban a 
„XD16CRM_CAMPCALL” sor „LEFT_WINDOW” sorában állítható, hogy a kampány 
behívó levél jobb, vagy bal oldalas ablakos borítékba legyen illeszthető. 
Ha az ID418 tételt „Élő”-re állítjuk, akkor bal oldali, ha „Nem élő”-re, akkor jobb oldali 
ablakos borítékba illeszthető a levél. 
 

 
 

• Születésnapi és névnapi levelek esetén etikett nyomtatás 
 
Születésnapi és névnapi levelek nyomtatáskor a rendszer automatikusan felkínálja az 
etikett nyomtatási lehetőséget. 
 

• Új oszlop: „Foglalkozás típus” 
 
CRM modul/„Partner ablak”/„Személy” fülén új oszlop „Foglalkozás típus”, amely 
szűrhető is. 
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• Ariel betűtípussal lehívható „Általános partneri értesítő” riport 

 
„Általános partneri értesítő” levél indításakor választható, hogy „Ariel” betűtípussal 
készüljön-e a levél. 
 

 
 
 

• „Általános partneri értesítő” levél indításakor szöveg módosítás 
 
CRM modulban „Általános partneri értesítő” levél nyomtatása előtt megjelenő 
„Általános partneri értesítő riport szövegezése” ablakon a „Riport szöveg” 
oszlopba kattintva javítható a szöveg. 
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• Érdeklődő személy rögzítése 
 

CRM modulban lehetőség van a  ikonnal („Partneri 
emlékeztetők/kommunikációk”) adott napra partneri érdeklődéseket rögzíteni. 
 

 
 

Az érdeklődő partnernek nem kell szerepelnie a partner törzsben. Új érdeklődő partnert 

felvinni az „Érd.partner” melletti „fekete nyílra” kattintást követően a  ikon 
segítségével lehet. 
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Ha a későbbiekben ez az érdeklődő személy visszatér, és már felkerül mint partner. 
Akkor ez az érdeklődő személy partnerré alakítható. 
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• Szervizbehívó levél esetén címzett az elsődleges kontakt 
 
Cégek esetében a Partner karbantartóban beállítható elsődleges kontakt személy a 
„Kijelölt partner adatainak módosítása” ablak Egyéb információk/Személyek 
menüpontjából induló „Partnerhez tartozó személyes adatok” ablakon van lehetőség. 
 

 
 

Ha ez beéllításra kerül, akkor Szervizbehívó levél esetén a megszólítás mezőbe az 
elsődleges kontakt megnevezés kerül. 
 

• Új szűrés: beszámított gépjármű gyártmányára 
 
CRM modul „Új gj. rendelés” fülén lehetőség van szűrni a beszámított használt gj. 
gyártmányára. Pl. 
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• Születésnapi köszöntő levél 
 
A születésnapi köszöntő levelek Ariel betűtípussal nyomtatódnak és a jobb oldalas 
ablakos borítékba illeszthetőek. 
A riport szövegezésére és fejlécére vonatkozó információkat továbbra is az Általános 
törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul „XD16CRM_BIRTHDAY” sorában 
lehet beállítani. 
 

• Névnapi köszöntő levél 
 
A névnapi köszöntő levelek jobb oldalas ablakos borítékba illeszthető. A riport 
szövegezésére és fejlécére vonatkozó információkat továbbra is az Általános 
törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul „XD16CRM_NAMEDAY” sorában 
lehet beállítani. 
 

  



 

 

- 97 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

9. JELENTÉSEK 

9.1. Adott időszaki alkatrész forgalom 
 

• Ezres tagolás 
 
Az adott időszaki alkatrész forgalom riporton a számok ezres tagolásban jelennek meg. 

9.2. Kedvezmények, akciók 
 

• Adott időszaki akciók SERO tételenként riporton módosulások 
 
Jelenetések/Vezetői jelentések/Kedvezmények,akciók modulban a Pénzügyi 
riportok/Idősz.akciók/Számlatételenként/Részletes/SERO menüpontból indítható 2 
új megbontású riport az egyik „Telephely és részleg szűréssel” a másik „Telephely 
szűrés nélkül jelenik meg”. 
A riport indítását követő „Itt szűrhet az akcióra” ablakban kiválaszhatóak mely 
akcióhoz tartozó számlákat szeretnénk megjeleníteni. 
 

 
 

A riporton adott időszakra a kiválasztott akciókhoz tartozó cikkszámok, azok 
megnevezése, mennyisége, listaára, az adott kedvezmény %-ban és értékben, a 
munkalap és a számlaszám amelyen ez a cikk szerepelt. 
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9.3. Új gépjármű jelentések 
 

• „Új gépjármű eladások” riporton ügyfél neve, címe 
 
Új gj.jelentések/Értékesítés menüpontból indítható „Új gépjármű eladások” riportra 
felkerült az ügyfél címe és telefonszáma. 
 

• „Könyvelési szempontból készleten lévő gépjárművek” riport fordulónap 
 
„Könyvelési szempontból készleten lévő gépjárművek” riport lehívásakor egy új 
üzenet jelenik meg:  

 
Ezzel megadható, hogy a fordulónap után felrögzített számlák – amelyek 
befolyásolhatják a készletértéket – szerepeljenek-e a riporton. 
 

• Új riportok a szerződéskötési dátum alapján 
 
A Jelentések/Gépjármű értékesítés/Új gépjármű jelentések modulból 3 menüpontból 
indítható,  kereskedőnként, aldivízionként és modellenkénti bontásban  hívható le: 
- Új gj. értékesítés/Kereskedőnként/Szerz.köt.d.alapján/Összes (szla.nélkül) 
- Új gj. értékesítés/Aldivíziónként/Szerz.köt.d.alapján/Összes (szla.nélkül) 
- Új gj. értékesítés/Modellenként/Szerz.köt.d.alapján/Összes (szla.nélkül) 
 
Mindhárom riport adott dátum intervallumra tartalmazza azokat a gépjárműveket 
amelyekre készült adásvételi szerződés (függetlenül attól, hogy számla készült-e már) 
 

• Gépjármű korosító riport 
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A Jelentések/Gépjármű értékesítés/Új gépjármű jelentések modul 
Készletek/Gj.készlet (korosító) menüpontból hívható le. 
A riport a lehívás napján készleten lévő gépjárművekre (státuszuk „Új gj. készleten”) 
készít korosító bontást, a gépjárművek készleten töltött napjai alapján, illetve 
tartalmazza az úron lévő készleteket is (azaz amelyek az „Új gj. beszerzés” modulban 
már rögzítésre kerültek, de még nincsenek beérkeztetve). 
Fontos tudnivaló, hogy a gépjárműveket alvázcsoport szerinti bontásban tartalmazza, 
azaz a riport lehívásának feltétele, hogy a modellek a Modell törzsben be legyenek 
sorolva a megfelelő alvázszám csoportba. 
 

 
 

9.4. Számlajelentések 
 

• „Adott időszaki GENI számlák” riporton megjelenik a bejövő számlák 
kontírozása 
 
Számlák/Adott időszaki számlák/Számlaszám szerint/GENI riport elindításakor 
választható, hogy a riporton szerepeljen-e GENI számlák kontírozása is. 
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• Bejövő számlák ellenőrző személyre szűrése. 
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A riport a Jelentések/Pénzügyi tevékenység/Számlajelentések modul 
Számlák/Adott időszaki számlák/Számlaszám szerint/GENI menüpontból indítható. A 
megadott szűrési feltételeket követően megadható az ellenőrző személy. 
 

 

9.5. Szerviz jelentések 
 

• Új riport: Munkaidő ráfordítás 
 
Riportok/Idősz.munkavégz/Munkaidő ráfordítás menüpontból indítható új riport, 
amelynek segítségével gépjárművenként összehasonlítható az adott gépjárművön 
elvégzett műveletek normaideje, a ténylegesen ráfordított ideje (a vonalkódolvasóval 
regisztrált idő) és a kiszámlázott idő. 
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• Új riport az elvégzett munkaidőkre 
 
Jelentések/Szerviz/Szervizjelentés modul Riportok/Idősz.munkavégzés/Munkaidő 
ráfordítás menüpontból indítható. 
Az indítást követően az alábbi üzenet jelenik meg: 

 
 
Itt eldönhető, hogy a riporton csak a kiszámlázott munkaidőket szeretnénk-e látni 
(ilyenkor a riporton a Számlázott idő oszlop töltésre kerül), vagy az összes időt ami már 
adott időszakban munkalapon van, függyetlenül a számlázástól (ilyenkor a Számlázott 
idő oszlop üres). 
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Az  segítségével szűrhetünk gépjárművekre (de ilyenkor a riport végén nincs 
szerelőnkénti összesítés!) 
 
A riport tartalmazza adott gépjármű rendszámát, modelljét, a munkalapszámot és hogy 
szerelőnként a normaidőt, a ráfordított időt és a számlázott időt. 
 

 
 
 

• Munkaidő ráfordítás riporton idő megjelenítése 
 
A Munkaidő ráfordítás riporton a normaidő és a ráfordított idő oszlopokban az órák 60 
perc/óra alapján számolódnak. 
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10. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 
 

10.1. Gépjármű törzs 
 

• Új riport: adott gépjármű adatai riportozhatóak 
 
Riportok/Gépjármű információ menüpontból indítható. A riport tartalmazza az adott 
gépjármű gépjármű törzsben rögzített adatait. 

 
 

• Repülő ablak 
 
Egy adott gépjármű felvitelekor a modell kitöltésekor vagy a modell módosításakor a 
rendszer a modell neve alatt a begépeléssel egyidejűleg folyamatosan szűkíti a 
kiválasztható modellek körét. 
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• Modellkód megjelenítése 
 
A gépjármű törzsben adott gépjármű esetén a modell neve mellett megjelenik a 
modellkód is. 
 



 

 

- 106 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 
 

10.2. Felhasználók 
 

• Új riport: felhasználói lista 
 
Riportok/Felhasználók listája menüpontból indítható. A riport tartalmazza a K2D 
rendszerbe felvitt felhasználók ID számát, nevét, loginnevét, a munkavégzés kezdetét, 
szerelő-e, melyik üzletnél/részlegnél dolgozik. 
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10.3. Partner tözs 
 

• Partneri tulajdonságok megtekintése fülenként 
 
A „Partnertörzsben” adott partner esetén az Egyén információk/Személyi adatok 
menüpontból indítható „Partnerhez tartozó személyes adatok” ablakon a partner 
tulajdonságaira, minősítésére vonatkozó információkat „füleken” lehet megtalálni és 
tölteni. 
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11. TÖBB MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• Teljesítési dátum állításának lehetőség 
 
Rendszerkarbantartó paramétereként állítható, hogy a számlák teljesítési dátuma hány 
napig állítható vissza. A beállításhoz kérje a K2D konzulensek segítségét. 
 

• Céghez tartozó „Személy” rögzítése esetén a kötelező kitöltésű mező a 
„Név” 
 
Bármely modulban a céghez tartozó „Személyek” töltésekor csak a „Név” mező 
kötelező kitöltésű, a családi állapot, születési idő stb. nem. 
 

• 50 karakter hosszú e-mail cím beállítási lehetőség 
 
A K2D rendszer bármely moduljában 50 karakter hosszú e-mail cím adható meg. 
 

• Külön állítható stornó számla példányszám 
 
Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése modulban 
számlaprefixenként állítható a stornó számlák példányszáma, a „Pld.szám stornókor” 
pontban. 
 

• Fizetési megoszlás stornójakor megjelenő riport 
 
Bármely modulban fizetési megoszlás stornóját követően választható, hogy a 
nyomtatandó Fizetési megoszlás riporton a stornó fizetési megoszlások is látszanak-e. 
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Fizetési megoszlás készítésekor ha a „Törölt fizetési megoszlás látszik” pipálásra 
kerül, akkor a a Fizetési megoszlás riporton látszani fog a a törölt fizetési megoszlás is. 

 
 
Amennyiben a „Törölt fiz.megosztás látszik” nem kerül kipipálásra, akkor a Fizetési 
megoszlás riporton a törölt tételek nem látszanak. 
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• Megjelölési típus 
 
 Partnerek és a Gépjármű törzsben is lehetőség van mind a partnerre, mind a 
gépjárműre ún. megjelölési típust beállítani. 
Ha megjelölési típus kerül beállításra egy adott partnerhez, vagy gépjárműhöz, akkor 
ezekre a partnerekhez, gépjárművekhez nem fog CRM levél generálódni. 
 
Partnerhez beállítható megjelölési típusok: 

- Elköltözött 
- Meghalt 
- Nem létező cím 
- Nézeteltérés 
- Tulajdonosváltás 
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Gépjárműhöz beállítható megjelölési típusok: 
- Tulajdonosváltás 
- Lopott 
- Megsemmisült 
- Totálkáros 
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Mindkét esetben az  ikonnal egy módosítási naplót lehet megtekinteni. 
A megjelölési típussal megjelölt partnerek és gépjárművek szűrhetőek a CRM modul 
Szűrés menüpontja segítségével. 
 

 
 

• Partner karbantartóban „Neme” megadása 
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Partner karbantartóban adott partner Egyéb információk/Személyi adatok 
menüpontban a „Partnerhez tartozó személyes adatok” ablakon a partner nemét 
jelöléssel kell megadni, nem listából választani. 
 

 
 
 

 
• Kötelező kitöltésű adószám 

 
Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Partner típus modulban partner 
típusonként állítható, hogy kötelező-e partner felvitelekor kitölteni az adószámot. 
 



 

 

- 115 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 
 

• WEB cím állítási lehetőség 
 
Rendszerparaméterként (xdpsyssysfile) és az Általános törzskarbantartók/Partnerek 
saját cégen belül a Telephelyek menüpontban állítható be a cég WEB címe, amely 
megjelenik a riportokon (számla, értesítő levelek). 
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