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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Átutalási csomag rögzítése 
 

• Alapértelmezett átutalási fizetési mód, szűrhető egyéb fizetési módok 
 
Átutalási csomag összeállításakor az „Átutalási csomag tételek beszúrása” ablakon  
a számlák válogatásakor alapértelmezettként az „Átutalásos” számlák jelennek meg, 
de szűrhető a többi fizetési módú számla is. 
 

 
 

1.2. Bank import 
 

• OTP bank beemelési lehetőség 
 
AZ OTP banktól lementhető stm kiterjesztésű bankkivonat adatokat tartalmazó fileból a 
bankkivonat tételek beemelhetőek. 
 
 



   

 

- 3 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 
 

• Számlafelismerés 
 
A különböző bankoktól történő fileból történő bankkivonat adatok beemelésekor a 
rendszer a kivonat megjegyzés mezőjébe felvitt számlainformációk alapján a rendszer 
megpróbálja beazonosítani a számlát. Ha ez sikerül, akkor a bankkivonat tételhez 
hozáárendelésre is kerül. Így a „Bankkivonatok feldolgozása” modulba történő 
átemelés során ezek a hozzárendelések is átemelődnek. 
 
A beemelés során, ha a rendszer megtalálja a keresett számlát, de valamiért arra nem 
tehető fizetés, akkor azt jelzi. Pl. „A számla nyitott kompenzációban szerepel” stb. 
üzenetekkel. 
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A fehérrel jelzett partnereket a rendszer be tudta azonosítani, és a hozzá tartozó 
számlát is megtalálta (a „Prefix” és a „Számlaszám” oszlopokban látszik). A pirossal 
jelzett partnereket nem tudta felismerni, ezeket manuálisan kell megkeresni és 
hozzárendelni az adott bankkivonat tételhez. 
 

1.3. Pénztár 
 

• Beszedési megbízás visszafizetésekor látszik az eredeti partner 
megnevezése 
 
Pénztárban történő „Beszedési megbízás” típusnál generálódó VIRI számla 
kifizetésekor látszik a bevételi pénztárbizonylat partnerének megnevezése és VIRO 
számla száma. 
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1.4. Bejövő számla rögzítés 
 

• Új fizetési módok 
 
Bevezetésre került két új választható fizetési mód: „Csoportos beszedési megbízás” 
és „Kompenzáció”. 
 

  
 

• Egyéb tételes GENI-hez Excelből beemelhető alvázszámok és összegek 
 
„Egyéb tételes” típusú GENI rögzítése esetén, eddig is lehetőség volt a tételekhez 
gépjárművet rendelni. 
 
Ezentúl megoldható az is, hogy ha egy számlához több gépjárművet is 
hozzárendelhetünk fileból. A működés a következő: 
 

1. A már megismert módon felrögzítésre kerül az „Egyéb tételes” típusú GENI 
„Számlafeje”. 
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2. A „Számlatétel” fülön felrögzítésre kerülhetnek a tételek, mely tételek közül a 
rendszer sokszorozni fogja a kijelölt sort a szerint, hogy az excelből hány 
gépjárművet emelünk be. 

 
 

3. Az   ikonra kattintással megjelenik az alábbi üzenet: 

 
 

Ami azt jelenti, hogy a felvitt tételek közül nem jelöltük ki azt, amelyhez a 
gépjárműveket és összegeket Excelből fogjuk beemelni. A kijelölés az adott sorra 
egér kattintással történik (a kijelölt sor sötét színű). 

 

 
 

4. A sor kiválasztása után újra a  -ra kattintást követően megjelenik az alábbi 
ablak, ahol megkereshetjük az excel táblánkat hova mentettük le. 
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Fontos, hogy az excel táblát CSV formátumban mentsük le, mert a K2D rendszer 
ezt tudja beemelni: 

 
 

5. A beemelést követően a rendszer azokat a gépjárműveket, amelyeket be tudta 
azonosítani fehérrel, amelyeket nem pirossal hozza fel. Ha szükséges, további 

gépjárművek is felvehetőek a  ikonnal. 
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6. OK-t követően a rendszer felteszi a 3. pontban kiválasztott sort annyiszor, ahány 
gépjárművet kiválasztottunk. Minden tételhet berögzíti az összeget és a hozzá 
tartozó gépjárművet. Ez 1 számlán belül több tétellel is megismételhető. 

 

 

1.5. Folyószámlakezelés 
 

• Partner ID a 2. oszlopban 
 

Folyószámlakezelésben a „Partner kiválasztása” ablakon a parten ID-je oszlopot a 2. 

oszlopba tettük, a könnyebb kereshetőség okán. 
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1.6. Általános kimenő számlázás 
 

• Több gépjármű egy számlán típusú GENO-hoz Excelből beemelhető 
alvázszámok és összegek 
 
„GJ. szla (több gj. egy szla-n)” típusú GENO rögzítése esetén, eddig is lehetőség volt 
a tételekhez gépjárművet rendelni. 
 
Ezentúl megoldható az is, hogy ha egy számlához több gépjárművet is 
hozzárendelhetünk fileból. A működés a következő: 
 

1. A már megismert módon felrögzítésre kerül az „GJ. szla (több gj. egy szla-n)” 
típusú GENO „Számlafeje”. 

2. Az „Új számla felvitele” ablakon felrögzítésre kerülhetnek a tételek, mely tételek 
közül a rendszer sokszorozni fogja a kijelölt sort a szerint, hogy az excelből hány 
gépjárművet emelünk be. 

 

3. A sor kijelölése után (amelyhez a gépjárműveket rendelni szeretnénk), a  -
ra kattintást követően megjelenik az alábbi ablak, ahol megkereshetjük az excel 
táblánkat hova mentettük le. 

 
Fontos, hogy az excel táblát CSV formátumban mentsük le, mert a K2D rendszer 
ezt tudja beemelni: 



   

 

- 10 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 
 

4. A beemelést követően a rendszer azokat a gépjárműveket, amelyeket be tudta 
azonosítani fehérrel, amelyeket nem pirossal hozza fel. Ha szükséges, további 

gépjárművek is felvehetőek a  ikonnal. 
 
 

 
 

5. OK-t követően a rendszer felteszi a 3. pontban kiválasztott sort annyiszor, ahány 
gépjárművet kiválasztottunk. Minden tételhet berögzíti az összeget és a hozzá 
tartozó gépjárművet. Ez 1 számlán belül több tétellel is megismételhető. 
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• GENO tömeges számla generálás 
 
Rendszeresen (pl. havonta) számlázandó tételekre létrehozhatóak előjegyzések.  
 

I. Összeállítása a következő: 
 

1. Az „Általános kimenő számlázás” ablakon az „Ablak váltás” menüponttal a 
„Számla” ablakból az „Előjegyzés” ablakra váltunk. 

 

2. Az „Előjegyzés” ablakon a  ikon segítségével rögzíthetjük fel azokat a 
számlákat amelyeket aztán a rendszeres számlagenerálásba tudunk beletenni. 
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Az „Új előjegyzés felvitele” ablakon az alábbi mezők töltendők: 

• Típus: Itt kell megadni olyan számlázási csoportokat, amelyekbe aztán a 
generálandó számlák sorolódnak (pl. Jutalék, Bérleti díj stb.) 
Típusok létrehozása a t:\dms\bin\xdpouipreinvtype.exe „Általános 
kimenő számla előjegyzés típusok” modulban lehetséges.   

• Partner: Akinek a nevére a rendszeres számla készülni fog. 
• Bankszámlaszám 
• Fizetési mód 
• Költséghely 
• Számlatípus 
• Esed.dátuma: az 1. számlakiállítás dátuma 
• Fizetési határidő: az esedékesség után hányadik napra kell szólnia 
• Rendszeres: rendszeres lesz-e a számla kiállítás. Bekattintása esetén 

választható, hogy Napi, vagy Havi rendszerességű lesz-e. 
• Periódus: hány naponta illetve havonta kell a számlát generálni. 

 
Az fej adatok megadását követően megadhatóak a számla tételei. Tételek 
adatainál töltendő: 

• Érv. kezdete: az a dátum, amikorra az 1. számlát ki kell állítani 
• Érv. vége: az a dátum, amiddig kiállítható ilyen számla 
• Főkönyvi szám 
• Megjegyzés a tételen 
• Gépjármű hozzárendelés 
• Összeg: ennek megadása nem kötelező, de ha az előjegyzés során 

azonnal nyomtatni is szeretnénk a számlát, akkor megadása szükséges. 
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3. Miután a rendszeresen számlázandó számla összeállításra került. A 
„Státuszállítás” menüponttal tudjuk „Számla készíthető” állapotba állítani, 
ekkor rendelhető egy előjegyzés számlázási csomagba. A „Számlázási 
csomagok” menüpontra kattintással állíthatóak össze a számlázási csomagok. 
 

 
 

4. A  kattintással vehetünk fel új csoportot. Meg kell adni a számlázási csoport 
típusát amelyek a számlák típusával egyeznek meg, továbbá a számlázási 
időszak kezdetét és végét. Ha pl. havonta rendszeresen történik a számlázás, 
akkor havi periódusokat célszerű kialakítani. 
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5. A „Számlázási csomagok” ablakon található  ikonnal vehetjük fel a 
számlákat a kijelölt számlázási csomagba. 

 

 
 

Így pl. összeállításra került május hónapra számlázandó jutalék számlák.  
 

II. Számlázás elvégzése előjegyzésből: 
 

1. Amikor a számlázást el szeretnék végezni akkor a teendő már csak annyi, hogy 
belépünk a „Számlázási csomagok” menüpontba, kiválasztjuk a számlázandó 
csomagot, és bejelöljük azokat a számlási előjegyzéseket, amelyekből számláz 
szeretnénk generálni.   

 
Nem kell egyszerre az összes számlát generálni, lehet több részletben is 
elkészíteni. 
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2. A „Státusz állítás” menüponttal állíthatjuk „Generálható”, majd „Generálva” 
állapotba az adott előjegyzés. A „Generálva” állapotba állításkor megkérdezi a 
rendszer, hogy azonnal nyomtassa is a számlákat, vagy csak generálja le. 

 

 
 

Az első esetben a számlák „Kinyomtatott” állapotba kerülnek és már nem lehet 
rajtuk módosítani. 
A második esetben a számlák feldolgozás alatti állapotba kerülnek, még 
módosíthatóak és egyenként nyomtathatóak. 

 
Amennyiben azonnal nyomtatni szeretnénk a számlákat, akkor az előjegyzés 
létrehozásakor az összeget is meg kell adni. 

 
3. A számlázás befejezésével lezárható az adott számlázási csoport és 

létrehozható az új időszakra vonatkozó előjegyzés, az I. pont 3. pontja alapján. 
 

1.7. Főkönyv 
 

• Főkönyvi kivonat partner és gépjármű szűrés 
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Főkönyvi kivonat esetében – hasonlóan a Főkönyvi kartonhoz - is lehetőség van a 
kivonatot partner, vagy gépjármű csoportosításban lehívni. 

 
Példa a partner szerinti szűrésre: 
A kivonat szűrése ablakon szükséges az alábbiak megadása: 

• Kezdő dátum 
• Végdátum 
• Főkönyvi szám 
• Partnerek fülön partner vagy partnerek kiválasztása 
• Partner nélküliek: jelölése, ha a partnerhez nem kötött tételeket is szeretnénk 

látni a kivonaton. 
 

 
 

 
 

Példa a gépjármű szerinti szűrésre: 
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A kivonat szűrése ablakon szükséges az alábbiak megadása: 
• Kezdő dátum 
• Végdátum 
• Főkönyvi szám 
• Gépjármű csop. 
• „Gépjármű csop.” jelölése esetén a „Gépjármű” fülön kiválasztható a 

gépjármű vagy gépjárművek.  
 

 
 

 
 



   

 

- 18 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Munkalapra feltett alkatrészek színezése 
 
„A munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek” ablakon a feltett cikkek 
színezésre kerülnek az alábbiak szerint: 
 
Rendelendő – Piros: a cikk foglalásba került, nincs belőle készlet, rendelni kell 
Rendelt – Sárga: a cikk foglalásba került, nincs belőle készlet, megrendelve van 
Készletből foglalt – Zöld: a cikk foglalásba került és van belőle készlet. 
 

 
 

• Megjegyzés mező bővítése +200 karakterrel 
 
SERO, GARO és Állapotfelmérő lap esetén a tölthető megjegyzés mező karaktereinek a 
számát 200 karakterrel bővítettük. 
 

• Megrendelés riporton felcserélésre került a cikkszám és a megnevezés 
mező 
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Nyomtatás/Megrendelés riportok/Cikksz.von.kód inf. menüpontból lehívható 
„Megrendelés (gépjármű javításra)” riporton a Cikkszám és Megnevezés adatok 
felcserélésre kerültek. 
 

 
 

• Önrész nélüli javítás esetén is lehet megadni avulást 
 
Biztosítós munkalap esetén, amennyiben a javítás önrész nélküli is van lehetőség 
avulást megadni. 
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3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Gyári alkatrész betárolás 
 

• Polchely megjelenítése 
 
Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy betároláskor a cikkeknél: 
• Az utolsó polchely kerüljön előtöltésre, ahová az adott cikk már betárolásra került, 

vagy 
• A legutoljára beírt (a betárolás előző sorában megadott) polchely kerüljön 

előtöltésre a következő felrögzített cikknél. 

3.2. Egyéb alkatrész betárolás 
 

• Polchely megjelenítése 
 
Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy betároláskor a cikkeknél: 
• Az utolsó polchely kerüljön előtöltésre, ahová az adott cikk már betárolásra került, 

vagy 
• A legutoljára beírt (a betárolás előző sorában megadott) polchely kerüljön 

előtöltésre a következő felrögzített cikknél. 
 

4. AUTÓKERESKEDELEM 
 

4.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• Árajánlat érvényessége gépjárművenként állítható 
 
Rendszerpereméterként megadható egy átlagos árajánlat érvényesség (napokban), de 
gépjárművenként külön-külön is állítható ez a dátum az ajánlatkészítés során. 
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4.2. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Vételi jegy készítésekor azonnali fizetési megoszlás 
 
Vételi jeggyel történő hitellel rendelkező, használt gépjármű vásárlás esetén, 
amennyiben a „Finanszírozási infó” ablak az adatok kitöltésre kerülnek, akkor a vételi 
jegy jóváhagyásakor a rendszer azonnal elkészíti a fizetési megoszlást.  
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Ezzel a fizetési megoszlással a rendszer az ügyfél neve alatt lévő hitel összeget átvezeti 
egy VIRI technikai számlára, amely a Finanszirozó nevén van. Így egy folyószámla 
megtekintésekor az ügyfélnek a hitellel csökkentett gépjármű árával, a finanszírozónak 
pedig a hitel összegével tartozunk. 
 

 
 

5. JELENTÉSEK 
 

5.1. Szervizjelentés 
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• „Szervizjelentés adott időszakra felhasznált alkatrészekre” riportra felkerült 
az Árrés 
 
Riportok/Felh.alk.(Szerviz)/Időszakra menüpontból lehívható „Szervizjelentés adott 
időszakra felhasznált alkatrészekre” riportra az Eladási ár és a Beszerzési ár 
oszlopok mellé felkerült a kettő különbsége, azaz az árrés. 
 

 
 

6. CRM 
 

6.1. CRM 
 

• Új szűrés: a lejárt határidős feladatokra 
 
A „CRM napló” ablakra felkerül egy „Lejárt határidős” jelölési lehetőség, amellyel 
megszűrhetőek feladatok az alábbia szerint: 
• „Lejárt határidős” pipálva van, csak a lejárt határidős feladatok jelennek meg. 
• „Lejárt határidős” nincs pipálva, akkor minden feladat megjelenik. 
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7. FELADATKEZELÉS 
 

7.1. Automatikus feladatok 
 

• Új automatikus feladat: figyelmeztetés a hitelkiváltásra 
 
Az „Automatikus feladatok” modulban élesíthető az a feladat, amely hiteles 
használtgépjármű beszerzés után X nappal, amennyiben a „Finanszírozási infók” 
kitöltésre kerültek, feladatot küld az adott felhasználónak, hogy el kell intézni a 
hitelkiváltást. 
 
A feladat élesítése: 
Az ID47 „Használt gj. hitelkiváltás” feladatot kell „élő”-re állítani, beállítani a 
felhasználót, vagy felhasználó csoportot, akinek ez a feladata lesz és megadni, hogy a 
készletre vétel után hány nappal jelenjen meg a figyelmeztetés. 
 



   

 

- 25 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 

8. TÖBB MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• Módosító és érvénytelenítő számlák teljesítési és könyvelési dátuma 
 
Módosító és érvénytelenítő számlák teljesítési dátuma alapértelmezettként mindig - az 
adótörvény változásainak megfelelve – az eredeti számla dátumára kerül kiállításra. 
Ezen módosító és érvénytelenítő számlák könyvelési dátuma, viszont nem a teljesítési 
dátum, hanem a számla kiállításának dátuma lesz. 
 

• Automatikus érvénytelenítő számlák összevezetésének dátuma 
 
Az előzőekhez kapcsolódóan az automatikus érvénytelenítő számlák összevezetési 
(könyvelési) dátuma is a mai nap lesz, hogy a folyószámla összehangban maradjon a 
könyveléssel. 
 

• Munkalap, Jótállási jegy és CRM szervizbehívó esetében gyártmányonként 
külön logó állítható 
Munkalap (xd16serwsord_hon.rpt), CRM zöldkártya és műszaki szervizbehívó levelek 
esetében, illetve a Jótállási jegyeken, az 
Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány karbantartóban az adott 
gyártmány mellé beállított logó fog megjelenni. 
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9. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

 

• Modellekhez tartozó tartozékok központilag frissülnek 
 
A Honda Hungarytől központilag frissülnek a „Modell karbantartóban” a modellek és a 
hozzá tartozó tartozékok is. 
 

• Nullrevíziós munkalap esetében kampány figyelés 
 
Nullrevíziós (Új gépjármű átadásra felkészítés) típusú munkalap esetében is működik a 
kampány figyelés, hasonlóan a többi munkalaphoz. 
 

10. CITROEN MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

 

• Citroen interfész 
Citroen márkakereskedéseink részére elkészültek a rendelésekhez és frissítésekhez 
szükséges megváltozott interfészek. 
 


