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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Bank import 
 
• Számlák hozzárendelése 
 
Bankimport esetén a rendszer a tételek megjegyzés mezőjébe beírt számlaszám alapján megpróbálja 
megtalálni a számlát. Ha ez valami miatt nem sikerül (pl. rosszul lett megadva a hivatkozás 

utaláskor), akkor a beemelést követően manuálisan kell ezt megtenni a  ikon segítségével. 
A megjelenő „Számlák böngészése” ablakban alapból terhelés esetén az átutalásos pozitív bejövő 
számlák és az átutalásos negatív kimenő számlák, jóváírás esetén az átutalásos pozitív kimenő 
számlák és az átutalásos negatív bejövő számlák jelennek meg. 
Az „Átutalás” mezőből a pipa kivétele után az összes fizetési módú számla megjelenik. 
 

 
 

1.2. Folyószámla kezelés 
 

• Túlfizetés rendezés – megjegyzés 
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„Folyószámla kezelés” modul Akciók/Túlfizetés rendezés menüpontjából indítható „Válasszon 
célszámlát” ablakában a túlfizetett összeg számlába rendezésekor a számlák kiválasztása ablakon 
megjelenik a számlák – így a technikai számlák – megjegyzés mezőjébe felvitt összeg. 
 

 
 

• Fizetési megoszlás megjelenítése 
 
Ha egy számlához tartozik pozitív és negatív fizetési megoszlás is, akkor ezt a „Folyószámla 
kezelés” ablakon egy „Jóváírás” oszlopban jelöljük: 

• „Jóváírás” oszlop pipálva van: pozitív előjelű fizetési megoszlás 
• „Jóváírás” oszlop nincs pipálva: negatív előjelű fizetési megoszlás 

Ez az oszlop idáig is megtalálható volt a „Folyószámla kezelés” ablak bal és jobb alsó részében, de 
a sor végén. Ezt az oszlopot most előretettük a harmadik oszlopba. 
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1.3. Bejövő számla rögzítés 
 

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

1. A már megismert módon felrögzítésre kerül az „Új gj-hez tartozó egyéb” és „Használt gj-
hez tartozó egyéb” típusú GENI „Számlafeje”. 

2. A  ikonra kattintást követő „Számlához gépjárművek megadása” ablakban a 

„Gépjáművek beemelése file-ból”  ikonra kattintással történik a beemelés. 
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3. A  -ra kattintást követően megjelenik az alábbi ablak, ahol megkereshetjük az excel 
táblánkat hova mentettük le. 

 
Az Excel file felépítésének a következőnek kell lennie: 

1. oszlop: alvázszám 
2. oszlop: összeg 

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

 
 

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. 
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5. OK-t követően a rendszer a treffeléssel kiválasztott gépjárműveket beemeli a „Számlához 
gépjárművek megadása” ablakba. 

 
Ha szüksége, akkor a „Balra nyíl” segítségével további gépjárműveket vihetünk fel a bejövő 
számlához. 

 
 

 
 

1.4. Kontírozás 
 

• INFO nyomógomb információi 
 
„Kontírozás” modul „Főkönyvi dimenzionálás” ablakán található egy INFO nyomógomb. 
 



   

 

 

- 7 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
 

 
Az INFO nyomógomb alatt megtalálható információk köre bővült a számlára felvitt megjegyzéssel. 
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1.5. Utókalkuláció 
 

• Utókalkuláció lezárása 
 
Bármely modulban történik is az utókalkuláció lezárása, az „Utókalkuláció” modulban adott 
gépjárművet kiválasztva az „Utókalkuláció szerkesztése” ablakban látszik a lezáró személye és a 
lezárás dátuma. 
 

 
 

• Használt gépjármű utókalkulációs összesítő ripoton értékesítő személye 
 
Riportok/Utókalkuláció rip-ok/Haszn.gj.utók.össz menüpontból indítható „Adott időszaki 
használt gépjárművekre vonatkozó utókalkulációs összesítő” riportra (amely riport adott 
időszakra tartalmazza a használt gépjárművek beszerzési, eladási árát, az egyéb költségeket és 
bevételeket, továbbá a nyereséget/veszteséget) felkerült az értékesítő személye. 
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2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• „Időszaki garanciális javítások” riport részleg szűrés 
 
A Riportok/Időszaki munkalapok/Száml.gar.javítások menüpontból indítható „Időszaki 
garanciális javítások” riport előtt lehet részlegre szűrni. 
 

 
 
 

 
• „Időszaki garanciális javítások” riport összegzések 
 
A Riportok/Időszaki munkalapok/Száml.gar.javítások menüpontból indítható „Időszaki 
garanciális javítások” riporton összesítésre kerülnek az alkatrészek és műveletek GARO-nként és 
mindösszesenben is. 
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3. AUTÓKERESKEDELEM 

3.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• Külső készlet oszlopok és „Téves rögzítés” 
 
„Új gépjármű értékesítés” ablakon a „Külső új gépjármű készlet” ikonnal indítható „Külső 
gépjármű készlet” ablakon megváltozott az oszlopok sorrendje. 
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Továbbá a külső készletben szereplő gépjárművek áttehetők „téves rögzítés”-be. 
 

 

 

• Új riport: Jutalék értesítő 
 
Riportok/Jutalék értesítő menüpontból indítható új riport „Jutalék értesítő”. A riport adott időszakra 
tartalmazza, adott finanszírozó partnerhez beállított finanszírozási jutalék %-t és összeget. 
 
A riport a „A rendeléshez kapcsolódó finanszírozási és biztosítási adatok” ablakban kitöltött 
információkból dolgozik. 
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A riport indítása előtt szűrési lehetőség: 
• Dátum határ – megrendelés dátuma vagy számlázás dátuma szerint 
• Finanszírozó partnerre 

 

 
 

A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 
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• A finanszírozó partner nevét 
• Szerződésszámot 
• Ügyfél nevét 
• Szállító nevét 
• Jutalék összege 

 

 
 

 

3.2. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Adásvételi szerződésen „Garanciát vállalunk” 
 
xd16shcsalecontrs.rpt típusú Adásvételi szerződés riport lehívásakor megjelenik egy kérdés: 
 

 
 

A kérdésre adott választól függően az adásvételi szerződés 9. pontjában az alábbi szövegezés jelenik 
meg: 

• Igen válasz esetén: Szavatosságot a PTK 306 §-a szerint vállaljuk. Fődarab-garancia 1 év. 
• Nem válasz esetén: Garanciát nem vállalunk. 

 
 



   

 

 

- 14 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

• Új riport: Szervizbe átadás típusonként  
 
A „Használt gépjármű értékesítés” ablak Riportok/Szervizbe átad.rip. menüpontból indítható. A 
riport adott időszakra tartalmazza mely gépjárműre milyen szervizcsomagok kerültek átküldésre a 
szerviz felé. 
 

 
 
A riport lehívása előtti szűrések: 

• Dátum: 3 féle 
o Előjegyzés dátumára 
o Munkalap dátumára 
o Számla dátumára 

• Szervizcsomagokra 
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4. FELADATKEZELÉS 

4.1. Automatikus feladatok 
 

• Környezetvédelmi levél generálása külön benzines és minden gépjárműre 
 
Automatikusan generálódó zöldkártya és műszaki vizsga behívó levélnél lehetőség van - zöldkártya 
esetén - csak benzinesre, vagy minden gépjárműre generálni a levelet. 
 
Beállítása a következő módon történik: 
Feladat kezelés/Automatikus feladatok modul ID18 „Rendszeres szervizbehívókat generál 
megadott időközönként” feladatban az 5. „Zöldkártya behívó minden gépjárműnek (1) vagy 
csak a benzineseknek (0)”  sorban a „Szám” oszlopba kell a megfelelő paramétert beállítani: 

• 1-es számot, ha a zöldkártya behívó benzines és diesel gépjárművekre is generálódjon. 
• 0-s számot, ha a zöldkártya behívó csak a benzines gépjárművekre készüljön. 
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5. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Munkalap riporton megjelenik a gépjármű besorolása és a CCM  
 
Hondás típusú munkalapon (xdpserwsord_hon.rpt) megjelenítjük a munkalapon szereplő gépjármű 
besorolását és CCM-t. 
 

 
 

• Új riport: Elfogadott és elutasított adatvédelmi hozzájárulások aránya 
 
A riport az alábbi helyről hívható le: 
• Szervizes ügyfelek esetén:  

o Munkalap modul Riportok/Adatvéd.hozzájár.rip menüpont vagy  
o Szerviz jelentés modul Riportok//Adatvéd.hozzájár.rip menüpont 

• Új gépjárműves ügyfelek esetén: 
o Új gépjármű értékesítés modul Riportok/Adatvéd.hozzájár.rip menüpont vagy 
o Új gépjármű jelentések modul Riportok/Adatvéd.hozzájár.rip menüpont 

 
Mindkét riport adott időszakra tartalmazza az elfogadott és elutasított: 

• Számlák számát (Szerviz esetén SERO, új gépjármű értékesítés esetén CARO) 
• Dátumát 
• Ügyfél nevét 
• Ügyfél címét 
• Darabszám összesítést  
• Elfogadott és elutasított arányszámot 
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6. MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• Gyártmányonként külön logó és szövegezés beállítási lehetőség 
 

1. Szervizbehívó 
 

Szövegezés eltérő beállítása: 
 

1.1. Az xdpgencont_rep.exe modulban állítható, hogy gyártmányonként melyik szervizbehívó 

nyomtatódjon. ID18568 „CRM naplóbejegyzés elvégezve” sorba a  ikonra kattintást 
követően megjelenő „Kiválasztott rekord módosítása” ablakban meghatározható melyik 
gyártmány esetében melyik levél nyomtatódjon. 

 
A példa szerint, ha Honda gyártmányra készül ilyen levél, akkor a rendszer az 
xd16crm_servcall.rpt riportot, ha Fiat gyártmányra készül ilyen levél, akkor pedig az 
xd16crm_servcall_2.rpt riport fog nyomtatódni. 
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1.2. Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban a riportok 
szövegezhetőek. Az 1.1. pontban gyártmányonként meghatározott riportoknak itt eltérő 

szövegezés adható. A megfelelő riport lekeresését követően a  módosítható a 
kiválasztott levél. 

 

 
 

Logó beállítása 
 

1.3. A logó bállítása gyártmányonként az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány 
karbantartóban történik. (Kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.) 
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2. Munkalap 
2.1. A logó bállítása gyártmányonként az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Gyártmány 

karbantartóban történik. (Kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.) 
 
 
•  IBAN és SWIFT adatok szerepeltetése a számlákon 
 

Általános törzskarbantartók/Partnerek modulban a saját partner (általában ID2) lekeresését 
követően a „A kijelölt partner adatainak módosítása” ablakban a Kapcsolatok/Bank 
menüpontban mindegyik bankszámlaszám mellé beállítható az IBAN és a SWIFT szám. 
 

 
 
Amennyiben ezek kitöltésre kerültek, a számlán is megjelennek a megjegyzés mezőben. 

 


