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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Folyószámlakezelés 
 
• Technikai számlás stornózása 
 
Technikai számlák (VIRI és VIRO) stornózása esetén a stornó technikai számla teljesítési és 
könyvelési dátuma is megegyezik a stornózott számla teljesítési dátumával, szemben a „normál” 
(CARO, SERO stb.) számlákkal, ahol a stornó számla teljesítési dátuma megegyezik a stornózott 
számla teljesítési dátumával, a könyvelési dátuma viszont a számla kelte. 
 
• Kompenzáció indítása külső file-ból  
 
Folyószámlakezelés modulban végzett kompenzáció esetén lehetőség van excel file-ból beemelni 
kompenzációs tételeket. 
 
A beemelendő file elkészítése excelben: 

 
 

Oszlopok megadása:  1. Számla prefix (pl. GENO) 
2. Számla sorszám (pl. 200800144 ) 
3. Összeg 

 
A file elkészítése után azt CSV-ben kell lementeni. (File/Mentés másként és kiterjesztésként a CSV-t 
kell megadni). 
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Kompenzáció elkészítése a K2D-ben: 
Folyószámlakezelés modul Kompenzáció/Karbantartás menüpontra kattintással megjelenő 
„Kompenzációk kezelése” ablakban a „Balra nyíllal” nyithatunk új kompenzációt. A dátum és a 

partnerek kiválasztását követően a  ikonra kattintással kiválaszthatjuk a file-t, amelyből 
beemelődnek a kompenzációba bevont számlák. 
A számlák beemelését követően a kompenzáción még bármi módosítható, illetve vehetőek fel a 
„Balra nyíl” segítségével további számlák a kompenzációba. 
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A beemelést követően a kompenzáció lezárása és folyószámlán átvezetése a már megismert módon 
történik.  
 
• Kompenzáció gyorsítása 
 
A kompenzációk felvitele a Folyószámlakezelés modulban eddig két lépésben történt: az 1. 
lépésben a Karbantartás menüben rögzítésre került a kompenzáció, a 2. lépésben a Folyószámlán 
átvezet menüpontban történt a felvitt kompenzáció átvezetése a folyószámlán (ekkor vált láthatóvá a 

folyószámlán az elvégzett kompenzáció). Ez a 2. lépés most elvégezhető a  ikon segítségével 
már a Karbantartás menüpontban felrögzített kompenzáció esetében is. 
 

 
 
• Automatikus stornó összevezetés 
 
A rendszer az elvégzett automatikus stornó összevezetést a „normál” számlák esetében a stornó 
számla számla dátumának időpontjára végzi el. Mivel  „normál” (CARO, SERO stb.) számlák esetén, 
a stornó számla teljesítési dátuma megegyezik a stornózott számla teljesítési dátumával, a könyvelési 
dátuma viszont a számla kelte. Ezzel szemben technikai számlák esetén a stornó összevezetés 
dátuma továbbra is a teljesítési dátum. 
 

1.2. Általános kimenő számlázás 
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• Folyamatos teljesítésű számla helyesbítése 
 
Folyamatos teljesítésű számla helyesbítése esetén a helyesbített számla nem örökli a helyesbített 
számla „folyamatos teljesítésű” paramétereit, azaz megadható eltérő teljesítési dátumú és fizetési 
határidejű helyesbítő számla. 
 
Eredeti folyamatos teljesítésű számla: 

 
 
A fenti számlát helyesbítő számla: 
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1.3. Pénztár 
 

• Bankkártyás fizetés esetén egyszerre több számla kiegyenlítés 
 
Pénztárban történő bankkártyás kiegyenlítés esetén egyszerre  több számla is kiegyenlíthető. A 
kiegyenlítendő számlákat treffeléssel kell kijelölni.  
 

 
 

Amennyiben nem a számla teljes összege kerül kiegyenlítésre, akkor a „Fizetendő” oszlop kijelölt 
mezőjében megadható a kiegyenlített összeg, hasonló módon számlánként megadható a generálódó 
technikai számla teljesítési dátuma és fizetési határideje. 
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1.4. Bank import  
 
• Törölhető bankimport 
 
A beemelt, de még „Feldolgozás alatt” lévő bankimport törölhető. Menete: 
Az „Elektronikus banki utalások érkezése, fogadása” ablakon a „Feldolgozás alatt” lévő 

bankimport kijelölését követően a   ikonra kattintva törölhető az import. A végleges törlés előtt a 
rendszer feltesz még egy ellenörző kérdést: 
 

 
 

2. SZERVIZ 
 

2.1. Munkalap 
 
• Új riport: Számlázott garanciális javítások 
 
Riportok/Időszaki munkalapok/Száml.gar. javítások menüpontból indítható. 
A riport megmutatja adott időszakra garanciális munkalap altípusonként az elkészült garanciális 
javítások munkalap számát, GARO garanciális elszámolás számát, az alkatrészek, műveletek és 
közvetített szolgáltatások megnevezését és összegét. 
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• Önrész nélküli javítás avulással 
 
Biztosítós munkalap készítésekor a Pontosít/Biztosítási info menüpontban a biztosítás feltételei 
megadhatóak úgy, hogy a munkalapon önrész nélküli javítás legyen, de tartozzon hozzá avulás. 
 

 
 

2.2. Szeviz előjegyzés 
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• Gépjármű adatainak megtekintése ablakon a munkalap „Megjegyzés” mezője 
 
Az Egyéb/Gépjármű munkalapjai menüpontból indítható „Gépjármű munkalapjainak 
megtekintése” ablakon megtekinthetőek az adott gépjármű eddig elkészült munkalap adatai. Ezen 
az ablakon megjelenítésre kerül a munkalap megjegyzés (ahol a hibaleírás megadásra kerül) 
mezőjének tartalma. 
Szervíz előjegyzésben: 
 

 
 
 

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Alkatrészböngésző 
 

• A kiadást követően nem módosítható az Árajánlat 
 
Az xdpsyssysfile.exe karbantartóba bekerült egy új kapcsoló (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), amelynek élesítését követően az Alkatrészböngészőből vevőnek 
kiadott alkatrész árajánlat (stárusza „Vevőnek kiadva”) nem tehető vissza „Feldolgozás alattiba”, 
így nem módosítható. 
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3.2. Betárolás gyári alkatrészek 
 

• Betároláskor automatikus polchely előtöltés 
 
Az xdpsyssysfile.exe karbantartóba bekerült egy új kapcsoló (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), amelynek segítségével azt állítható, hogy betárolás során egy cikknél a 
rendszer melyik polchelyet ajánlja fel automatikusan: 

1. Az adott cikk azon polchelyét amelyre előzőleg betárolásra került. 
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2. A betárolás során az előző sorban megadott polchelyet. 
 

 

4. AUTÓKERESKEDELEM 
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4.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• Új gépjármű átadás fizetetlen készpénzes számlával 
 

Az xdpsyssysfile.exe karbantartóba bekerült egy új kapcsoló (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), amelynek élesítésével a rendszer csak egy figyelmezetést küld új 
gépjármű átadásakor vevőnek abban az esetben, ha az ügyfélnek van fizetetlen készpénzes 
számlája, és nem tiltja le az átadást. 

 

 

• Új gépjármű értékesítésekor módosítható az értékesítő személye 
 

Az xdpsyssysfile.exe karbantartóba bekerült egy új kapcsoló (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), amelynek élesítésével új gépjármű értékesítésekor a „Új gépjármű 
vevői megrendelések karbantartása” ablakon a „Kereskedő” személye cserélhető. A rendszer 
ezen funkciója abban az esetben hasznos, ha a K2D-ben az értékesítést, számla kiállítását más végzi 
el, mint aki ténylegesen eladta a gépjárművet. Így az értékesítők teljesítményének mérésekor az 
értékesítők szerinti riportok a valóságos adatokat mutatják. 
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4.2. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Használt gépjármű átadás fizetetlen készpénzes számlával 
 

Az xdpsyssysfile.exe karbantartóba bekerült egy új kapcsoló (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), amelynek élesítésével a rendszer csak egy figyelmezetést küld használt 
gépjármű átadásakor vevőnek abban az esetben, ha az ügyfélnek van fizetetlen készpénzes 
számlája, és nem tiltja le az átadást. 
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• Használt  gépjármű értékesítésekor módosítható az értékesítő személye 
 

Az xdpsyssysfile.exe karbantartóba bekerült egy új kapcsoló (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét), amelynek élesítésével használt gépjármű értékesítésekor a „Használt 
gépjármű vevői megrendelések karbantartása” ablakon a „Kereskedő” személye cserélhető. A 
rendszer ezen funkciója abban az esetben hasznos, ha a K2D-ben az értékesítést, számla kiállítását 
más végzi el, mint aki ténylegesen eladta a gépjárművet. Így az értékesítők teljesítményének 
mérésekor az értékesítők szerinti riportok a valóságos adatokat mutatják. 
 

5. EGYÉB 
 

5.1. Partner karbantartó 
 

• Azonos kontakt személy megadás különböző társas vállalkozásokhoz 
 
A társas vállalkozásokhoz és az egyéni vállalkozó típusú partnerekhez kontatkt személyek 
rögzíthetőek, és most már a rendszer el is menti ezeket a személyeket, így ugyanaz a kontakt 
személy hozzárendelhető több partnerhez is. Ennek megadása a „Partnerhez tartozó személyes 
adatok” ablakban a Vezetéknév melletti „fekete lenyíl” segítségével történik. 
Ez a funkció a rendszer minden olyan pontján működik, ahol kontakt személyt lehet, illetve kötelező 
megadni. 
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6. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Kampány-garancia lezárásra figyelmeztető feladat napjánal meghatározása 
 
A „Kampány-Garancia” munkalap lezárását követően - külső rendszerben (NEWS) található igény 
lezárására figyelmeztet" feladat esetén bekerült egy új paraméter, amellyes megadható, hogy a 
munkalap lezárását követően hány nappal jelenjen meg ez feladatként. 
A paraméter beállítását a Honda Hungary központilag végzi. 

 
• Árajánlat riporton extrák megjelenítése 
 
Az árajánlat riporthoz beállítható az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul 
„XD16CAROFFERM”  sorban, hogy a riporton az összes modellhez tartozó extra jelenjen meg, vagy 
csak a kereskedő álltal treffeléssel kiválasztott extrák. 
 

 

 

„Élő”-re állítva az árajánlat riporton megjelenik a modellhez rendelt összes extra. 


