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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Bejövő számla rögzítés 
 
• Bejövő számlák másolása 
 
Azonos típusú bejövő számlák sorozatos rögzítésekor a másolás funkció a számlák jóváhagyását 
követően azonnal használható (nem szükséges a számlából kilépni). 
 

 
 

1.2. Folyószámlakezelés 
 

• Kompenzálásba bevont számlák sorrendje 
 
Kompenzálásba bevont számláknál az „Új kompenzáció megadása” ablakon a számlák abban a 
sorrendben jelennek meg, ahogy a „Válasszon számlát a kompenzációhoz” ablakban 
megjelennek.  
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1.3. Bank kivonatok karbantartása 
 

• Kivonattételek gyorskeresésének exportja és nyomtatása 
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„Banki kivonatok karbantartása” ablakon a „Tétel gyorskeresése” menüpontból induló „Kivonat 

tételek gyorskeresése” ablakon a leszűrt tételek nyomtathatóak a  ikon segítségével, illetve 

exportálhatóak txt formátumba a  ikonnal. 
 
A „Kivonat tételek” riport tartalmazza: 

• Partner ID (Partner karbantartóbeli azonosító) 
• Partner neve 
• Összeg 
• Bevétel-e (Bevétel:+, Kiadás:-) 
• Pénznem 
• Állapot 
• Bizonylat ID (Bankkivonat tétel azonosító) 
• Kivonat sorszám 
• Bank neve 
• Kivonat dátuma 
• Megjegyzés: bank kivonat tétel megjegyzése 

 
 
 
Az export txt file formátumba történik, ahol az elválasztó karakter pontosvessző. A txt file átemelhető 
excel formátumba. 
Az export file tartalmazza: 

• Partner ID (Partner karbantartóbeli azonosító) 
• Partner neve 
• Összeg 
• Pénznem 
• Jóváírás-e (Jóváírás:+, Terhelés:-) 
• Tétel altípus 
• Állapot (bankkivonat tétel állapota) 
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• Bizonylat ID (Bankkivonat tétel azonosító) 
• Bank neve 
• Bankszámlaszám 
• Kivonat sorszám 
• Kivonat dátum 
• Nyitó egyenleg 
• Záró egyenleg 
• Bank kivonat állapota 

 

1.4. Pénztári kivonatok karbantartása 
 

• Munkavállalói visszafizetések 
 
Munkavállalói visszafizetések rendezésénél a technikai VIRO számla nem csak GENI számlával, 
hanem technikai VIRI és negatív összegű technikai VIRO számlákkal is párosítható. 
 

 
 
• Bizonylat tételek gyorskeresésének exportja és nyomtatása 
 
„Pénztári kivonatok karbantartása” ablakon a „Biz. gyorskeresése” menüpontból induló 

„Bizonylat gyorskeresése” ablakon a leszűrt tételek nyomtathatóak a  ikon segítségével, 

illetve exportálhatóak txt formátumba a  ikonnal. 
 
 
A „Bizonylatok” riport tartalmazza: 

• Bizonylat ID  
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• Bizonylat sorszám 
• Befizető neve 
• Bevételi bizonylat-e (Bevételi:+, Kiadási:-) 
• Összeg 
• Bizonylat dátuma 
• Bizonylat állapota 
• Folyószámlán átfutó-e (nap végi összesítő bizonylat-e) 
• Bizonylat partnere 
• Pénztárkivonat ID 
• Pénztárkivonat sorszáma 
• Pénztár megnevezése 
• Pénztárkivonat dátuma 
• Pénznem 

 
 

 
 
Az export txt file formátumba történik, ahol az elválasztó karakter pontosvessző. A txt file átemelhető 
excel formátumba. 
Az export file tartalmazza: 

• Bizonylat ID  
• Bizonylat sorszám 
• Befizető neve 
• Bevételi bizonylat-e (Bevételi:+, Kiadási:-) 
• Összeg 
• Bizonylat dátuma 
• Bizonylat állapota 
• Folyószámlán átfutó-e (nap végi összesítő bizonylat-e) 
• Bizonylat partnere 
• Pénztárkivonat ID 
• Pénztárkivonat sorszáma 
• Pénztár megnevezése 
• Nyitó egyenleg 
• Záró egyenleg 
• Pénztárkivonat dátuma 
• Pénznem 
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1.5. Számlaböngésző 
 

• Számlamásolatok nyomtatásánál nyelv választás 
 
Számlamásolatok nyomtatásánál választható, hogy a másolati példány milyen nyelven készüljön. 
 

 
 

 
 

1.6. Általános kimenő számla 
 
• Folyamatos teljesítésű számlák stornózása és helyesbítése 
 
Folyamatos teljesítésű Érvénytelenítő és Módosító számla kiállításának rendje megváltozott. 
Jóváíró/helyesbítő számla esetén, ha az eredeti számla folyamatos teljesítésű és fizetési határideje 
nagyobb vagy egyenlő a jóváíró/helyesbítő számla dátumával vagy az eredeti számla nem 
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folyamatos teljesítésű, akkor a teljesítési dátuma megegyezik az eredeti számla teljesítési dátumával, 
egyéb esetben pedig a teljesítési dátum a számla dátumával egyezik 
Vagy fordított irányból megfogalmazva: jóváíró/helyesbítő számla esetén, ha az eredeti számla 
folyamatos teljesítésű és fizetési határideje kisebb a jóváíró/helyesbítő számla dátumánál, akkor a 
jóváíró/helyesbítő számla teljesítési dátuma megegyezik a jóváíró/helyesbítő számla dátumával, 
minden egyéb esetben a jóváíró/helyesbítő számla teljesítési dátumának az eredeti számla teljesítési 
dátumával egyezik meg. 
 
• GENO számla nyomtatásakor példányszám megadása 
 
GENO számla nyomtatásakor megadható, hogy az adott számla hány példányszámban készüljön el. 
A megadható maximális példányszám a rendszerkarbantartóban megadott maximálisan nyomtatható 
példányszám lehet. 
 

 
 

2. SZERVIZ 
 

2.1. Munkalap 
 

• Külföldi forgalomba helyezésű gépjármű okmány érvényességei 
 
Külföldi forgalomba helyezésű gépjármű esetén nem kell megadni az okmány érvényességeket 
(zöldkártya, forgalmi stb.). 



   

 

 

- 9 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
Külföldi forgalomba helyezésűnek akkor nyilvánul egy gépjármű a rendszerben, ha a gépjármű adatok 
megadásánál (gépjármű törzs) a „Külf.forg.hely” mező jelölésre kerül. 
 

 
 

3. CRM 
 

3.1. CRM 
 

• Névnap megadása 
 
Partner rögzítésekor a személyes adatok megadásakor a keresztnév megadása mellett megjelent 
egy „Névnap mező” melynek segítségével kiválasztható, hogy az ügyfél melyik nap ünnepli a 
névnapját. Pl. Máriák esetében pontosan meghatározható a névnap. A névnapi köszöntő levelek a 
beállított nap alapján generálódnak, amennyiben nincs nap meghatározva, akkor az összes napra 
generálódik levél. 
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• Szervizbehívó levelek nyomtatásakor ellenőrzés az elkészült munkalapokra 
 
Szerviz behívó levél nyomtatásakor a rendszer ellenőrzést végez, a levél generálása óta készült-e 
munkalap. Amennyiben talál, azt a nyomtatáskor jelzi. 
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A munkalap adatokra vonatkozó információ a CRM modul/CRM napló ablak „Feladatonként” fül 
alsó részében az utolsó oszlopokban található: 

• Munkalap ID 
• Munkalap típus 
• Összeállítás időpontja 
• Munkalap jelenlegi állapota 
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Ezzel kiszűrhetőek azok az ügyfelek, hogy a behívó levél generálása és nyomtatása között eltelt 
időben a szervizben jártak, így elkerülhető a felesleges levél küldés. 
 

4. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

4.1. Leltár 
 

• Leltár riportok elérhetősége 
 
A leltározáshoz szükséges riportokat – Leltárfelvételi ívek – idáig a „Logikai raktár kezelés” 
modulból lehetett lehívni, ezt követően a riportok elérhetőek a Leltár modulból is. 
 
Leltár modulban új leltár nyitásakor az „Új leltárív rögzítése” ablak Riportok menüpontjából indítható 
a: 

• Leltárfelvételi ív 
• Egyszerűsített leltárív 

 

 

 

4.2. Kitárolás 
 

• Készlet adott napon riport lehívható korosító bontásban 
 
A „Készlet kitárolás” ablak Riportok/Készlet adott napon/Részletes rakt.h.cs menüpontból 
indítható riport lehívásakor választható, hogy a riport korosító bontásban jelenjen-e meg. 
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A riport korosító bontásban: 

 
 
A riport nem korosító bontásban: 

 
 

4.3. Fizikai raktár kezelés 
 

• Nem élő státuszú polchelyek szűrése 
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Raktári polchelyek szűrésénél lehetőség van a „nem élő” polchelyekre szűrni. 

 
 
 

5. AUTÓKERESKEDELEM 
 

5.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• Rendelés típus módosítása fizetési megoszlás esetén 
 
„Kp-s. végeladás” rendelés típusú új gépjármű értékesítés esetében, amennyiben a számlázást 
követően a végszámlához fizetési megoszlás készül, a rendszer felajánlja, hogy a rendelés típusát 
„Hitel”-re állítja. 
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• Új riport: Okmányirodai kérelem 
 
Beépítésre került a rendszerbe egy új okmányirodai kérelem. A riport az „Új gépjármű vevői 
megrendelések karbantartása” ablak Riportok/Okmányirodai kérelem menüpontból indítható. 
A riport tartalmazza: 

• Rendszám 
• Alvázszám 
• Kérelem típusa 
• Tulajdonos adatai: 

� Név 
� Cím 
� Személyi szám 
� Személyi igazolvány szám 
� Cégjegyzékszám 
� Törzskönyv postai cím 

• Üzembantartó adatai 
• Biztosító neve 
• Kötvényszám 
• Meghatalmazott adatai 
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• Új gépjármű árajánlat megtekintés 
 

A „Kiadott ajánlatok, érdeklődések listája” ablakra felkerült egy  „Megtekintés” 

nyomógomb. Ezzel a régi, kiadott árajánlatok megtekinthetőek és a  ikonnal nyomtathatóak. 
 
 
• CARO érvénytelenítő számla példányszám 
 
CARO érvénytelenítő számla nyomtatásakor megadható a számla nyomtatandó példányszáma. 
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• Használt gépjármű beszámítás adatai 
 
Új gépjárműbe történő használt gépjármű beszámítás esetén a használt gépjármű tulajdonosának 
neve is megjelenik a gépjármű egyéb adatai mellett. 
 

 
 

5.2. Teszt gépjárművek mozgatása 
 

• Teszt autók mozgatása riporton célállomás feltűntetése 
 
„Tesztgépjárművek mozgásainak karbantartása” ablakon a Riportok/Időszaki átadások 
menüpontból indítható „Tesztautó mozgások” riportra felkerült az Úticél oszlop. 
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5.3. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Ügyfél visszalépések kezelése 
 
Használt gépjármű értékesítés esetén, az Állapotok/Vevő visszalépett menüpontra kattintással 
léptethető vissza egy vevő az értékesítéstől. A megjelenő „Rendelés meghíusítás” ablakban 
megadható ennek a visszalépésnek az oka. 
 

 
 

A Megrendelés/Korábbi rendelés ablakon a meghiúsultra tett használt gépjármű értékesítések 
leszűrhetőek és a Megjegyzés oszlopban a visszalépés oka megtekinthető. 
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• Új riport: Okmányirodai kérelem 
 
Beépítésre került a rendszerbe egy új okmányirodai kérelem. A riport az „Használt gépjármű vevői 
megrendelések karbantartása” ablak Riportok/Okmányirodai kérelem menüpontból indítható. 
A riport tartalmazza: 

• Rendszám 
• Alvázszám 
• Kérelem típusa 
• Tulajdonos adatai: 

� Név 
� Cím 
� Személyi szám 
� Személyi igazolvány szám 
� Cégjegyzékszám 
� Törzskönyv postai cím 

• Üzembantartó adatai 
• Biztosító neve 
• Kötvényszám 
• Meghatalmazott adatai 
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• Használt gépjármű beszerzéskor állapotfelmérő személye 
 
Használt gépjármű beszerzés esetén a készletre vételkor a „Beszerzés” fülön megadható az 
„Állapotfelmérő” személye, aki a gépjármű állapotfelmérését végzi.  
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• Használt gépjármű új gépjárműbe történő beszámítása 
 
Használt gépjármű új gépjárműbe történő beszámításakor a rendszer az új gépjármű adatait 
visszaírja a használt gépjármű adatai mellé a „Használt gépjármű értékesítés” ablak „Beszámítva” 
oszlopába. 
 
A „Beszámítva” oszlop a „Bővített lista” mező pipálásával szűrhető. 
 

 
 

• Használt gépjármű árajánlat megtekintés 
 

A „Kiadott ajánlatok, érdeklődések listája” ablakra felkerült egy  „Megtekintés” 

nyomógomb. Ezzel a régi, kiadott árajánlatok megtekinthetőek és a  ikonnal nyomtathatóak. 
 
 

• Vételi jegy fizetési mód 
 
Használt gépjármű készletre vételekor a nyomtatandó vételi jegynél megadható annak fizetési módja. 
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6. JELENTÉSEK 
 

6.1. Számlajelentések 
 

• Új riport: legnagyobb vevők és szállítók 
 
A Jelentések/Pénzügyi tevékenység/Számlajelentés modul Számlák/Legn.vevők-szállítók 
menüpontból indítható riport segítségével adott időszakra lehívhatóak a megadott számlaprefixek 
egyenlege alapján legnagyobb megadott számú vevők és szállítók.  
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A riport tartalmazza: 
• Vevő/szállító megnevezése 
• Vevő/szállító címe 
• Számlaforgalom nettó 
• Számlaforgalom ÁFA 
• Számlaforgalom bruttó 

 
 

6.2. Szervizjelentés 
 

• Új riport: Munkalap típusonkénti felhasznált alkatrész 
 
Jelentések/Szerviz/Szerviz jelentés modul Riportok/Felh.alk(Szerviz)/Időszakra/Ml-ként kitár 
cikkcs. menüpontból indítható riport adott időszakra tartalmazza a felhasznált alkatrészeket 
munkalap típusonként és cikkcsoportonként. 
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7. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Ügyfél adatvédelmi hozzájárulásának módosítása utólag 
 
Az ügyfél adatszolgáltatásra vonatkozó nyilatkozata megadható munkalap, új gépjármű értékesítés 
megrendelve állapotba állításakor. 
 

 
 

Ez az adatvédelmi hozzájárulás módosítható  
• Munkalap modul: „Új munkalap felvitele” ablak Pontosít/Adatvédelmi nyil.mód menüpont 
• Partnerek modul: „Módosítások” menüpont „Adatv.nyilatk.munkalap” – munkalapokra 

vonatkozóan, illetve „Adatv.nyilatk.új autó” – új gépjármű értékesítés esetén.  
 
 

• Automatikus állapotfelmérő lap nyomtatás munkalapok mellé 
 
Komplex típusú állapotfelmérőlap nyomtatódik a munkalappal együtt, amennyiben a munkalap: 

• Munkalap típus: CASCO vagy GFB 
• Normál szerviz 
• Vállalási ár nagyobb, mint 50.000 Ft. 
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13 + 1 típusú munkalap nyomtatódik a munkalappal együtt, amennyiben a munkalap: 

• Munkalap típus: Normál 
• Normál szerviz 
• Vállalási ár kisebb, mint 50.000 Ft. 
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• Kontakt személyek megadása 
 
Kontakt személyek megadása csak Honda gyártmányú gépjármű esetében kötelező. 
 

8. MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• Személyes adatok felvitelekor e-mail cím megadása 
 
Partner felvitelekor a „Partnerhez tartozó személyes adatok” megadása ablakban megadható a 
partner e-mail címe. 
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• Kimenő számlákon a listaárból adott kedvezmény megjelenítése 
 

Kimenő számlákon a listaárból adott kedvezmény nagyobb betűmérettel jelenik meg. 
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• Partner fizetelen számláira figyelmeztetés 
 
Adott ügyfél lejárt fizetési határidejű számláira a figyelmeztetés csak „Megrendelve” állapotba 
állításkor történt (munkalap, gépjármű stb.). A kintlevőség figyelés már megtörténik a számlázás 
indításakor is, hiszen a megrendelés és a számlázás között akár több hét is eltelhet, így biztosítható 
hogy pl. átutalásos számla ne kerüljön kiállításra olyan ügyfélnek, akinek tartozása van. 
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• 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. 
 
Felhívnám Hondás ügyfeleink figyelmét, hogy náluk – a Honda Hungary kérésére – automatikusan 
felkapcsolásra kerül ez a funkció. 

 


