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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Bejövő számla rögzítés 
 
• Kerekített készpénzes bejövő számla rögzítés 
 
Az 1 és 2 Ft-os megszűnésével a cég kaphat olyan számlát, amelynek végösszege a kerekítési 
szabályoknak megfelelően tartalmaz kerekítési eltéréseket. 
A rendszerben az ilyen típusú számlák rögzítése is megoldott. A számla rögzítése megegyezik a már 
megismertekkel, de az összegek megadása a számlán szereplőkkel meg kell egyezzen. Azaz, a 
nettóba a nettó összeg kerül, az Áfa-ba a pontos Áfa összeg, a Bruttó összegbe pedig a kerekítéssel 
növelt összeg. 

 
Így a rendszer a nettó+áfa= bruttó és a kerekítéssel növelt bruttó összeg különségét a rendszer 
lekönyveli a Pénzügy/Törzskarbantartók/Számlatípusok paraméterezése modulban megadott 
kerekítési főkönyvi számra. 
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1.2. Főkönyv 
 

• GENI típus és altípus feladása 
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A Kontírozás modulból feladott GENI számlákkal ezt követően feladásra kerül a GENI számla 
Bejövő számla rögzítésben megadott típusa és altípusa is.  
A Főkönyv modul Riportok/Főkönyvi karton menüpontjából lehívható Főkönyvi karton szűrhető a 
GENI altípusára.  
 

 
 
Így akár ellenőrizhető, hogy például a „Gyári alkatrész beszerzés” típusú GENI számlák hova lettek 
könyvelve, vagy lehívható, hogy adott főkönyvi számra milyen típusú bejövő számlák kontírozódtak. 

1.3. Kontírozás 
 

• GENO számla tételei mellé beállított kontír számok riportozása 
 
A Riportok/Főkönyvi számok menüpontból indítható „Előkontírozáshoz beállított főkönyvi 
számok” riport tartalmazza a GENO számlára felvihető számla tételek mellé beállított kontír 
számokat. 
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2. SZERVIZ 
 

2.1. Munkalap 
 

• Közvetített szolgáltatás partnerének cseréje 
 
A közvetített szolgáltatás partnere kicserélhető már lezárt munkalap esetén is. A munkalapba történő 
belépést követően a „Közvetített szolgáltatás” menüpontban ki kell jelölni azt a közvetített 

szolgáltatást, aminek a partnerét cserélni kell, majd a  ikonnal belépve a „fekete nyíllal” 
változtatható a partner. 
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• Új riport: X napja szervizben nem járt ügyfelek 
 
A Riportok/Régen járt sz.-ben menüpontból indítható. 
A Riport indításakor megadható szűrési feltétel, az „Ettől régebben járt” dátum megadása, ami 
megadja hogy a riporton a melyik napnál régebben szervizben nem járt ügyfelek szerepeljenek. 
A riport tartalmazza a partner nevét, címét, telefonszámát, utolsó számla számát, munkalap számát.  
 

 
 
• Kilépő riportok 
 
Új kilépő riportok kerültek bevezetésre a rendszerben. 

1. Kilépés próbaútra: ez a riport akkor nyomtatható, amikor a munkalap még nincs lezárva. 
2. Végleges kilépési engedély: ez a riport akkor nyomtatható, ha a munkalap lezárásra és a 

készpénzes számla kifizetésre került. 
Mindkét riport használható portaszolgálat esetén kilépési engedélynek. A riport a 
Nyomtatás/Munkalap riportok/Kilépő menüpontból indítható. 



   

 

 

- 7 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

 
A Kilépő riport tartalmazza az alábbiakat: 

• Forgalmi rendszám 
• Típus 
• Tulajdonos 
• Dátum 
• Aláírás 
• A riport indításakor felvihető megjegyzés 

 
 
 

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

3.1. Kitárolás 
 

• Garanciális munkalap esetén az alapértelmezett raktár a garanciális raktár 
 
„Munkalap” típusú kitárolás esetén, ha a munkalap típusa „garanciális”, akkor a rendszer 
alapértelmezettként a garancia raktárat ajánlja fel, mint raktárat amiből a kitárolás történik. 
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• Korosító készlet adott napon riport 
 
A Riportok/Készlet adott napon riporton ezt követően a cikkek a készleten töltött idő szerint korosító 
csoportosításban (0-30, 30-60 stb) jelennek meg. 
A cikkek adatai mellett megjelenítésre kerül az adott cikk betárolási dátuma is. 
 

 
 
• Új riport: Raktárról kiszolgálás aránya 
 
A Riportok/Készl.kiszolg.aránya menüpontból indítható. 
A Riport megmutatja, hogy adott időszakban eladott alkatrészek hány %-a történt raktárról és hány 
%-a történt megrendelésből. 
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A riport akkor működik pontosan, ha a rendszerben használják a foglalásból történő rendelést. 
 
 

4. AUTÓKERESKEDELEM 
 

4.1. Modell karbantartó 
 

• Modell árainak megadása 
 

Adott modell árai a  ikon segítségével megjelenő „Az aktuális modell árai” ablakban 
lehetséges. 
Ennek az ablaknak az oszlopsorendjei változtak, most abban a sorrendben jelenítjük meg, ahogy 
ajánljuk a feltöltését, azaz: 

• Érvényes (től) 
• Regisztrációs adó (nettó) 
• Nettó listaár regisztrációs adóval 
• Bruttó listaár regisztrációs adóval 
• Metál fényezés nettó beszerzési ára 
• Metál fényezés nettó listaára 
• Nettó beszerzési ár 
• Bruttó beszerzési ár 
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További módosulás, hogy a mezők kitöltésekor a rendszer nem próbál meg felajánlani bizonyos 
paraméterek alapján a listaárból beszerzési árat és fordítva. 
 

4.2. Új gépjármű értékesítés 
 

• Kilépő riport 
 
Új gépjármű vevőnek történő átadásakor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt nyomtatható 
Végleges kilépési engedély riport (amellyel a portaszolgálat engedi a gépjárműnek a telephelyet 
elhagyni). 
 
Az automatikus nyomtatás beállítása az xdpsyssysfile.exe rendszerkarbantartóban történik. (A 
beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.) 
 
A Kilépő riport tartalmazza az alábbi adatokat: 

• Forgalmi rendszám 
• Típus 
• Tulajdonos 
• Dátum 
• Aláírás 
• A riport indításakor felvihető megjegyzés 
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• Vevő visszalépés okának a megadása 
 
Új gépjármű értékesítésekor lehetőség van egy megrendelésről a vevőt visszaléptetni. A 
Státusz/Vevő visszalépett menüpontra kattintást követően megjelenő ablakban megadható a 
visszalépés oka. 
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Ezek az okok aztán később az „Új gépjármű értékesítés” ablak „Meghíusult rendelések” 
menüpontból induló „Meghíusult rendelések” ablak „Megjegyzések” oszlopban visszakereshetőek. 
 
 

4.3. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Kilépő riport 
 
Használt gépjármű vevőnek történő átadásakor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt 
nyomtatható Végleges kilépési engedély riport (amellyel a portaszolgálat engedi a gépjárműnek a 
telephelyet elhagyni). 
 
Az automatikus nyomtatás beállítása az xdpsyssysfile.exe rendszerkarbantartóban történik. (A 
beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.) 
 
A Kilépő riport tartalmazza az alábbi adatokat: 
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5. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Azonnal generálódnak kampány levelek 
 
A Honda Hungary által kiadott új kampányok esetében, a kiadást követően a kereskedéseknél 
azonnal generálódnak az első kampány behívó levelek, nem az automatikus feladat mellé beállított X 
nap múlva. 
 
• Értékesítők számára kötelező kontakt személy megadása 
 
Gépjármű értékesítés esetén, az értékesítőnek kötelező megadnia kontakt személyt. A kontakt 
személy megadása ablakon pedig az alábbi mezők kitöltése kötelező: 

• Vezetéknév 
• Keresztnév 
• Születési dátum 
• Születési hely 
• Neme 
• Lakcím 
• Foglalkozás 
• Foglalkozás típus 

 
Amennyiben adott értékesítés esetében nincs megadva kontakt személy, illetve a fenti mezők 
kitöltéséből bármelyik hiányzik, a rendszer a gépjármű értékesítésekor üzenete küld és nem engedi a 
számlázást elvégezni, amíg a hiányosságok nem kerültek pótlásra. 
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6. MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• HELP beépítése 
 
  
Beépítésre került a rendszerbe egy HELP rendszer, amely a rendszer működése során bárhonnan 
előhívható az F1 billentyű segítségével (a frissítésekkel folyamatosan tesszük ki partnereinkhez). 
 
A legelső help indításakor az alábbi teendőket kell elvégezni a klienseken: 
A T:\DMS\k2d_help könyvtárban van egy befordítandó registry kulcs. Ez egy .reg kiterjesztésű file. 
Ezt kell megfuttatni. Néhányszor meg fogja kérdezni a rendszer, hogy biztosan módosítani akarjuk-e 
a rendszerleíró adatbázist. Ezeket el kell OK-ni.  
Vista operációs rendszer esetén előfordul, hogy a futtatás végén azt modja, hogy nem tudja 
megcsinálni. Ha ez történik, akkor a .reg file-t le kellene másolni valahová a lokális gépre (pl: c:\temp 
könyvtár alá) és onnan elindítani. 
Ha a leírtak alapján nem sikerül a beállítás kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 
Például munkalap modulban az F1 billentyű lenyomására az alábbi ablak jelenik meg, ahol 
válogathatunk a munkalap modulhoz kapcsolódó segítőkártyák közül: 
 

 
 


