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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Pénztár 
 
• Új riport: Bizonylatok 
 
„Biz. gyorskeresése” menüpontban megjelenő „Bizonylatok gyorskeresése” ablakon lekeresett 

bizonylatok adatai megjeleníthetőek nyomtatható formában a  ikon segítségével. 
 

 
 

A riport tartalmazza: 
• Partner ID 
• Bizonylat sorszám 
• Befizető 
• Bizonylat típusa: bevételi/kiadási +/- jelölve 
• Összeg 
• Bizonylat dátuma 
• Állapot 
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• Folyószámlán átfutó-e az adott bizonylat 
• Partner neve 
• Pénztár kivonat sorszáma 
• Pénztár kivonat száma 
• Pénztár megnevezése 
• Pénztár kivonat dátuma 
• Pénznem 

 
 
• Péntárjelentésen bizonylat tétel megjegyzése 
 
„Pénztárjelentés” riporton megjelenik a pénztárbizonylat fej megjegyzése mellett a pénztárbizonylat 
tételek mellé felvett megjegyzés is. 
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1.2. Folyószámlakezelés 
 

• Fizetési felszólító riportokon logó 
 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban állítható, hogy a „Fizetési felszólító” 
riportokon szerepeljen-e márka logó vagy sem. 
Attól függően, hogy az adott márkakereskedés melyik Fizetési felszólító levelet használja a „Riportra 
kerülő megjegyzések karbantartása” ablakon a „XD16ACC_PWARN” vagy a 
„XD16ACC_PWARN2” sorok kiválasztását követőn a „LOGO VISIBLE” sort „élő”-re állítjuk 
megjelenik a logó a Fizetési felszólító riporton, ha „nem élő”-re, akkor nem jelenik meg. 
 

1.3. Főkönyv 
 

• Főkönyvből visszavett tételek kezelése 
 
Megváltozott a főkönyvből visszavett tételek kezelése. A rendszer ezen verziójától a visszavett tételek 
nem törölt státuszt kapnak, hanem ellenkező előjellel lekönyvelődnek. 
 
Amennyiben a „Kontírozás” modulban a „Vissza feladhatóba” menüponttal egy tétel (pl. számla) 
visszavételre kerül a Főkönyvből, akkor a rendszer a visszevett tételt ellenkező előjellel lekönyveli. 
 
Az eredeti számla kontírozása: 



   

 

 

- 5 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
 

A visszavett számla kontírozása ellentett előjellel: 
 

 
 
A visszavételt követően a tételek kontírozása ugyanúgy módosítható a „Kontírozás” modulban, mint 
eddig, majd újra feladható a „Főkönyv” felé. 
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Főkönyvi riportok (Főkönyvi kivonat és Főkönyvi karton) 2 féle módon hívhatóak le: 
„Sztornózott is” : mező pipálása esetén a riporton látszanak az eredeti és a visszavett kontírozások 
is. 
„Sztornózott is” : mező nem kerül pipálásra, akkor a kartonon ezek a visszavett tételek nem 
látszanak. 
 

 
 
„Sztornózott is” pipálása esetén a Főkönyvi karton tartalmazza az eredeti és a visszavett tételeket 
is: 
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„Sztornózott is” pipálása nélkül a Főkönyvi karton nem tartalmazza sem az eredeti sem a 
visszavett adatokat: 

 

1.4. Bank import 
 

• Banki tételtípus – Bank mozgáskód reláció létrehozás 
 
Bank import esetén a banki file több esetben tartalmaz ún. mozgáskódot. Ezzel lehet beazonosítani 
az egyes tranzakciók típusait például: Készpénz felvétel bankból. 
 
A banki mozgáskód összepárosítása a K2D rendszelbeli banki mozgástípusokkal a 
Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Bankszámla kivonatok tételei modul 
„Mozgáskódok” menüpontjában történik. 
 
Példa: 
A „Mozgáskód” mezőben kell megadni a banki utaláskor a bank által meghatározott mozgáskódot, 
például az Erste banknál a B007 a „bankszámlák közötti átvezetés”-t jelenti. 
A „Bank ID” mezőben a bank megadása történik, amelyikhez a fenti mozgáskód kapcsolódhat (a 
példa zerint az Erste). 
„Kivonat tétel azonosító” és a „Tétel altípus” mezőkben kell meghatározni, hogy az adott 
mozgáskódú banki tétel a K2D-be történő importáláskor milyen tétel típussal emelődjön be (ez 
határozza meg aztán a banki tétel későbbi kontírozását is). 
Azaz a példa szerint, ha a banki import során a rendszer olyan tételt talál a beemelendő file-ban, 
amelynek a kódja B007, akkor azt a Bankkivonatok feldolgozásába „Bankátvezetés” típussal fogja 
beemelni. 
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Az összepárosítást követően történő banki importnál a rendszer már fel fogja ismerni a beállított 
kapcsolatokat és az adott import tételt a megfelelő K2D banki kivonat tétel típusra fogja vezetni.  

2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Módosult keresés, szűrés a Munkalap főablakon. 
 
A „Munkalap” főablakon az eddigi 2008 munkalapszám előtöltés módosult. Ettől a verziótól kezdve a 
mező pipálása már nem csak előtöltést, hanem szűrést is jelent. 
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Azaz az év beállítását és a mező pipálását követően a rendszer lelistázza a megadott évben 
megnyitott munkalapokat. 
 

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Betárolás gyári alkatrészek 
 

• „Adott időszaki gyári betárolások” riporton Mindösszesen 
 
Riportok/Időszaki betár.-ok menüpontból indítható „Adott időszaki gyári betárolások 
készletfoglalási információval” riportra felkerült egy Mindösszesen sor. 
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3.2. Vevői rendelés, alkatrész értékesítés 
 

• Új szűrés: a kitárolható és számlázható vevői rendelésekre 
 
Szűrés/Kiszámlázhatóak menüpontban beállítható egy olyan szűrés, amely a futtatást követően 
azokat a vevői alkatrész értékesítéseket jeleníti meg, amelyhez megérkezett az összes alkatrész, így 
kitárolható és számlázható. 
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4. GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS 
 

4.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• Átadás-átvételi jegyzőkönyv automatikus nyomtatása 
 
Rendszerparaméterként állítható („Új gépjármű beszerzés rendelési típusok karbantartása” 
modul), hogy mely típusú új gépjármű értékesítésnél ne nyomtatódjon automatikusan átadás-átvételi 
jegyzőkönyv új gépjármű átadás esetén. 
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Amennyiben az „Átvételi rip.ny.” mező pipálásra kerül, akkor új gépármű átadás esetén vevőnek 
továbbra is nyomtatódik „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”, a már megszokott módon. 
Amennyiben ez a mező nincs pipálva, akkor nem nyomtatódik a riport a vevőnek történt átadást 
követően automatikusan, de a Riportok/Átadás-átvételi jk. menüpontból továbbra is nyomtatható. 
 
• Gépjármű extra felszereltség 
 
Az „Új gépjármű értékesítés” főablakra felkerült egy új fül „Felszereltség”, amely tartalmazza az 
adott gépjármű modell karbantartóban megadott felszereltségét, illetve a gépjármű beérkeztetés 
során a gépjárműhöz felvett felszereltségét. 
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A „Felszereltség” fülön található továbbá egy  nyomógomb amellyel bővíthető ezen 
gépjárműhöz rendelt felszereltségek köre. 
A nyomógombra kattintást követően megjelenő „Gépjármű felszereltség” ablakon a „Balra nyíl” 
segítségével van lehetőség új felszereltség rögzítésére az adott gépjárműhöz. 
 
A Tartozékok listája az Autókereskedelem/Törzskarbantartók/Tartozék karbantartó modulban 
bővíthető. 
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• Többszöri szerviz előjegyzés küldése 
 
„Új gépjármű értékesítés” modulból egy gépjárműre több szerviz előjegyzés is átküldhető.  
 
Amennyiben egy átküldött előjegyzésből még nem készült munkalap, akkor az előző átküldött átadás 
felkészítés még módosítható, de küldhető új felkészítés is. 
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5. JELENTÉSEK 
 

5.1. SZERVIZ JELENTÉSEK 
 

 
• Munkaidő ráfordítás riporton „Számlázott idő” a mindösszesenben 
 
Riportok/Idősz.munkavégz./Munkaidő ráfordítás menüpontból indítható „Munkaidő ráfordítás” 
riport „Mindösszesen” összegző részébe belekerült a számlázott idő részletezése szerelőnként. 

 
 

6. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Új gépjármű árlista riportok elérhetőségei 
 
Az új gépjármű Árlista riportok elérhetőek az alábbi modulokból: 

• Új gépjármű értékesítés modul Riportok menüpont 
• Modell karbantartó modul Riportok menüpont 
• Új gépjármű beszerzés modul Riportok menüpont 
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• Új gépjármű beérkeztetés modul Riportok menüpont 

 

7. CITROEN MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Szerviz számla SERO nyomtatásakor példányszám megjelenítése 
 
Citroenes formátumú papírra nyomtatódó SERO számla esetén meghatározható, hogy a számlára 
nyomtatódjon-e számla példányszám (beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét). Ezzel szabályozható, hogy a 2 típusú Citroenes számla formanyomtatvány közül melyik 
használatos az adott márkakereskedésnél: 

• Több példányszámos – ebben az esetben a K2D-nek nem kell példányszámot nyomtatni 
• Egy példányos – ebben az esetben a K2D-nek kell példányszámot nyomtatnia a számlára. 

 

8. MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• Megváltozott hitelkeret működés 
 
Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét), 
hogy a rendszer kezeljen-e hitelkeret figyelést. 
 
Eddig, ha valaki azt szerette volna, hogy a rendszer ne figyelje a hitelkeret működését, akkor a 
Partner karbantartó modul Kapcsolatok / Vevő menüpontban a hitelkeret mező tartalmát kellett 
kellően nagyra állítani. Erre most már nincs szükség, amennyiben a fenti beállítás megtörténik. 
 
• Előleg bekérő értésítő bankban történő kiegyenlítésekor azonnal nyomtatódik az 
előleg számla 

 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy előleg bekérő értesítő NOTO bankban történő kiegyenlítésekor a „Fizetve” státuszt 
követően azonnal nyomtatódjon az előleg számla, ne a „Számlaböngészőből” kelljen kinyomtatni. 


