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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Bejövő számla rögzítés 
 
• Gyors bejövő számla ellenőrzés 

 
A K2D rendszeren belül el kell indítani a Pénzügy / Munkafolyamatok / Bejövő számla 
rögzítés modult. Ekkor az „Általános bejövő számlák rögzítése” képernyő jelenik meg. 
 

 
 
A menüsorban rá kell kattintani a Számla ellenőrzés menüpontra, amire felugrik az 
„Ellenőrzésre váró számlák” ablak. 
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A listán a bejelentkezett felhasználó által még nem ellenőrzött bejövő számlák láthatók. Az 
alsó táblában találhatók a kijelölt számlához tartozó dokumentumok (pl. szkennelt számla), 
amelyek dupla kattintással megtekinthetők. 
 

A számla a  gombra kattintva utasítható el, míg a  gombra kattintva tehető Ellenőrizve 
státuszba. Mindkét művelethez fűzhető megjegyzés. 
 

• Egyéb tétel bejövő számlához tartozik 
 

„Egyéb tételes” típusú bejövő számla (GENI) rögzítésekor a „Számlatétek” fülön új tétel 
felvitelekor az adott tétel esetében az „Új nem gyári cikk/szolgáltatás felvitele” ablakon a 
„Bej.szla.hoz tart.” mező automatikusan pipálásra kerül. 
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• „Feldolgozás alatt” állapotba visszatett számla módosítható „Előleg?” mező 
 

„Feldolgozás alatt” állapotba visszatett bejövő (GENI) számla esetén módosítható az 
„Előleg?” mező tartalma. 
 

 
 

1.2. Pénztár 
 

• Címletjegyzékben 20.000 Ft-os 
 

Pénztár zárásakor tölthető címletjegyzékbe belekerül a 20.000 Ft-os. 
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• Betűméret növelés az 1 oldalon 3 pénztárbizonylat riporton 
 

A jobb átláthatóság miatt megnöveltük az alábbi típusú pénztárbizonylaton a betűméretet. 
 

 

1.3. Főkönyv 
 

• Könyvelési események riporton külső számlaszám 
 

Főkönyv modul Riportok/Könyvelési események menüpontból indítható „Adott időszaki 
könyvelési események” riportra felkerült a bejövő számla (GENI) külső számlaszáma. 
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1.4. Folyószámla kezelés 
 

• Paraméterezett folyószámla riporton szűrhetőek a beszámított és az átadott 
gépjárműhöz kapcsolódó számlák.  

 
Riportok/ Par. folyószámla rip. menüpontból indítható riporton szűrhetőek: 
 

- Beszámított gépjárművek 
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Ebben az esetben a rendszer a beszámított gépjárműves számlákat szűri le. 
 

- Átadott gépjárművek 
 

 
 

Ebben az esetben a rendszer az átadott gépjárműves számlákat szűri le. 
 

A riport lehívását követően a riporton is feltűntetésre kerülnek a fenti szűrések. „A” betű 
jelenik meg az átadott, „B” betű a beszámított gépjárművel rendelkező számlák mellett. 
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1.5. Banki/Átutalási csomag karbantartó 
 

„Átutalási csomag karbantartó” modulban az „Átutalási csomag tételek beszúrása” 
ablakon a „Van csatolt dok.” mező pipálásával leszűrhetőek azok a bejövő számlák (GENI), 
melyekhez előzőleg a „Bejövő számla rögzítése” modulban dokumentum (pl. számlakép) 
került csatolásra.  
 

 
 

Az INFO nyomógomb segítségével pedig megtekinthetőek a számla információk, illetve a 
csatolt dokumentum. 
 
A csatolt dokumentum dupla kattintással nyitható meg. 
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1.6. Utókalkuláció 
 

• „Új/használt gépjárművekre vonatkozó utókalkulációs összesítő” riport 
 

A riportok futtatásakor (Riportok/Utókalkuláció rip-ok/Új gj. utókalk. össz. vagy 
Riportok/Utókalkuláció rip-ok/Hasz. gj. utókalk. össz.) felugró „Teljesítési dátum 
intervallum megadása” ablakban kategóriát (pl. SZGK, MKP) és/vagy gyártmányt is lehet 
választani szűrési feltételnek. 
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• Utókalkulációs tételek kikerülése a gépjárművek utókalkulációs tételei közül 
 

FONTOS változás 2009-től a K2D rendszer „Utókalkulációs” moduljában, hogy a 
„Regisztrációs adó” összegek és a gépjárművekre kiállított „Előleg számlák” NEM 
szerepelnek a gépjárművek utókalkulációs tételei között, mivel azok nem minősülnek sem 
bevételnek, sem költségnek. 

 

2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

 

2.1. Kitárolás 
 

• Fogyási listán ’Különbség’ oszlop 
 

Az Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Kitárolás modulból elérhető Fogyási lista 
riportra (Riportok/Fogyási lista) új oszlop került. A Különbség oszlopban az adott tétel 
beszerzési és eladási ára közti különbség látható. 
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• Új formátumú és tartalmú „Készlet adott napon” riport 
 

Riportok/Készlet adott napon/Részletes rakt.h.cs./Gyári alk. (megj.) illetve Egyéb alk. 
(megj.) menüpontból indítható 2 új készlet adott napon lévő riport. 
 
A riport szűrhető fordulónapra, cikkcsoportra, cikkszámra, raktárra és polchelyre. 
 

 
 

A riport adott fordulónapra tartalmazza a szűrésnek megfelelő cikkek készleteit. 
 
A riport tartalmazza: 

- Készlet ID (azonosító) 
- Cikkszám 
- Cikk megnevezés 
- Beszerzés dátuma 
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- Készlet mennyiség 
- Készlet érték 
- Megjegyzés (betároláshoz fűzött megjegyzés) 

 
 

2.2. Vevői alkatrész rendelés karbantartása 
 
• Kijelölt vevői rendelés módosítása ablakon Bruttó oszlop 
 

Pultos értékesítés esetén megjelenő „Kijelölt vevői rendelés módosítása” ablakra felkerült 
egy új oszlop „Bruttó”. Itt cikkenként látszik az adott tétel Bruttó értéke. 
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• Kedvezményt adó ablakon kedvezmény megadása 
 

Amennyiben a kijelölt vevői rendelés módosítása ablakban a Kedvezményt adhat mező 
van kijelölve (a menüből kapcsolható), akkor a végszámla elkészítésekor felugrik a 
„Számlán szereplő kedvezményes árak módosítása” ablak. 
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Kedvezmény  három féle képen adható.  
 

• Az „Engedményes egységár” mező szabadon szerkeszthető. Az engedményes 
egységár OK-val fogadható el. 
 

• Az engedményt az ablak alján is meg lehet adni. 
 

 
 
A táblázatban ki kell treffelni az engedményes tételeket, majd a fenti mezőben kell 
megadni a engedmény százalékos mértékét. Az engedmény számítási alapja lehet a 
termék egységára, vagy az éppen aktuális engedményes egységár. Az engedmény a „%” 
gomb megnyomása után jelenik meg a táblában. 
 

• A „Bruttó érték” mezőben a cikk Bruttó árából adható kedvezmény. A mező szabadon 
írható. OK-t követően a rendszer átszámolja a cikk kedvezményes árát nettóban is, 
melyet feltűntet az „Engedményes egységár” mezőben. 
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2.3. Leltárív karbantartás 
 

• Polchely megadása 
 

Leltárív felvitelekor/módosításakor a Rövid kód mezőben manuálisan is megadható a 
polchely.  

 

  
 

Ha a megadott polchely nem szerepel a leltározandó raktár polchelytörzsében, akkor a 
rendszer figyelmeztetést küld. 
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3. MUNKALAP 

3.1. Munkalap 
 

• Próbaszámla nyomtatási lehetőség a fizetési mód választó ablakon  
 

Munkalap esetében a végszámla indításakor a „Fizetési mód” választó ablakon még 
lehetőség van Teszt számlát lehívni, mielőtt a végszámlát kinyomtatnánk. 
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• O Ft-os számla esetén a munkalap a számla kiegyenlítése nélkül átadható 
 

0 Ft-os végszámlával rendelkező munkalap a végszámla nyomtatásával együtt átáll 
„Gj.átadva” állapotba. 
 

 
• Próbaszámla nyomtatási lehetőség „A munkalaphoz tartozó műveletek és 

alkatrészek” ablakon 
 

„A munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek” ablakról is indítható Teszt számla 
lehívás, nem kell visszalépni a „Kijelölt munkalap módosítása” ablakra. 

 

 
 

• Munkalap riporton a „Munkalapot ellenőrizte” és „Átvevő” feltűntetése 
 

xd16serwsord_hon.rpt típusú munkalapon megjeleníthető 2 db új aláírás mező: 
- Munkalapot ellenőrizte 
- Átvevő  
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Beállítása az „Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések” modulban történik. A 
„XD16SERWSORD_HON” sor lekeresését követően az „ALAIRAS” mezőt kell „Élő”-re 
állítani.  
 



   

 

 

- 19 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 

3.2. Szerviz előjegyzés 
 

• Telefonszám megadása 
 

Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy a Szerviz előjegyzés modul „Bejelentések karbantartása” ablakban 
a telefonszám megadása kötelező legyen-e. 
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4. AUTÓKERESKEDELEM 
 

4.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• Ajánlat másolása 
 

Az „Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok” ablakra felkerült az „Ajánlat 
másolása új partner részére” nyomógomb. Erre kattintva felugrik a partnertörzs, ahol ki 
lehet választani, hogy kinek a részére készüljön az új ajánlat (természetesen új partner is 
rögzíthető). 

 
 

A partner kiválasztását követően a lemásolt ajánlat minden adata másolódik az új 
árajánlatba, de az átmásolt adatok mindegyike módosítható. 
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• CARO több deviza kezelés 
 

„Új gépjármű értékesítés” modulban a gépjárművek értékesíthetőek külföldi devizában. 
A rögzítés menete: 
 

 
 

1. Fej adatok megadása 
A számla fej részének megadása a már megszokott módon történik. Meghatározásra kerül 
a rendelés típusa és a partner. 

 
2. Devizanem meghatározása: 

A „Pénznem” mező lenyitásával választhatunk devizanemet (pl. EUR). 
 

3. Árfolyam meghatározása: 
3.1. Online: 
A „Pénznem” mező kitöltését követően a rendszer online letölti az aktuális érvényben lévő 
hivatalos MNB deviza árfolyamot. (Az online funkció bekapcsolásához kérje a DLM 
Solutions munkatársainak segítségét.) 
 
3.2. Manuálisan: 
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A Pénzügy/Törzskarbantartó/Egyéb törzskarbantartó/Árfolamok karbantartása 
modulba manuálisan is feltölthetőek az árfolyamok, illetve online használat esetén a 
rendszer automatikusan ebbe a modulba visszaírja az aktuális napi árfolyamot. 
 

4. Az árfolyamhasználat meghatározása 
 
2 féle választási lehetőség van: 
1. Fix ár def. pénznemben: választása azt jelenti, hogy az ügyféllel történő 

megállapodás forintban történik, de a számla kiállítása és a szerződéskötés külföldi 
devizában lesz. 
Például: A megállapodás 3.000.000 Ft-on történik. A szerződés kötéskori árfolyam 
300 EUR, akkor a szerződésen 10.000 EUR szerepel. Számlázáskor az árfolyam már 
303 EUR, akkor a számla 9.900 EUR-ról fog szólni. 
 

2. Fix ár devizában: választása azt jelenti, hogy az ügyféllel történő megállapodás 
külföldi devizában történik. A szerződéskötés és a számlázás is ebben a 
devizanemben lesz. 
Például: A megállapodás 10.000 EUR, akkor a szerződésben is ez az összeg fog 
szerepelni, illetve a számla kiállítás is ezen történik. Ebben az esetben az árfolyam 
változástól függően változik a szerződés kötéskori és a számlázáskori forint érték. 

 
5. Összeg meghatározása a kiválasztott devizanemben 

Az egységár mezőben a kiválasztott devizanemben kell a számlázandó összeget megadni. 
 

6. Számla megjelenése a rendszer többi moduljában 
A számlázást követően a K2D többi moduljában (pl. Folyószámlakezelés, Kontírozás stb.) 
a CARO számla összege forintra átszámolva jelenik meg. 
 
A rendszer többi moduljára vonatkozó több deviza kezelés fejlesztése folyamatban van. 

 

4.2. Új gépjármű beszerzés 
 
• Főablakon is látszik a modellkód 
 

„Új gépjármű beszerzés” főablakon megjelenítésre kerül a gépjárművek modellkódja. 
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4.3. Új gépjármű beérkeztetés 
 

• Sofőr megadása 
 

Előzménnyel történő érkeztetés során megadható a szállítmányozó partner sofőrje. 
 

 
 
• Azonnal nyomtatódó „Új gépjármű beérkeztetés” riport 
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Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy a beérkeztetés után azonnal nyomtatódjon-e az „Új gépjármű 
beérkeztetés” riport. 
 

 
 

• Új gépjármű beérkeztetés riporton sérülések 
 

Új gépjármű beérkeztetés után nyomtatódó „Új gépjármű beérkeztetés” riporton 
megjelenik a gépjármű érkeztetése során megadott sérülés. 



   

 

 

- 25 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
 
 

4.4. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Okmányirodai kérelem riport tölti a személyes adatokat 
 

Használt gépjármű értékesítés modulban történő értékesítés esetén a 
Riportok/Okmányirodai kérelem riport kitölti a partnerhez rögzített személyes adatok 
alapján a megfelelő mezőket (pl. Szem.szám) 
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5. JELENTÉSEK 

5.1. Használt gépjármű jelentések 
 
• Új riport: Adott időszakban beszámított használt gépjárművek 

 

A riport azokat az adott időszakban átadott új gépjárműveket tartalmazza, amelyekhez 
kapcsolódott beszámítás. A riporton megjelennek a beszámított gépjármű adatai is. 
Elérési útja: Jelentések/Gépjármű értékesítés/Használt gépjármű 
jelentések/Készletek/Időszaki beszámítás 
A riport tartalmazza: 

• Használt gépjármű ID 
• Használt gépjármű rendszám 
• Használt gépjármű típus 
• Partner neve 
• Új gépjármű ID 
• Új gépjármű típus 
• Új gépjármű alvázszám 
• Használt autó nettó beszerzési ára 
• Használt autó bruttó beszerzési ára 
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• Új autó nettó eladási ára 
• Új autó bruttó eladási ára 
• Új autó átadásának dátuma 
• Új autó értékesítésének dátuma 

 

 
 

• Ú riport: Használt gépjármű készlet forgalmi adatok 
 

A riport adott időszakra gyártmányonként tartalmazza készlet forgalmi adatokat. 
A riport tartalmazza: 

• Nyitókészlet 
• Beérkezés 
• Eladás 
• Éves eladás 
• Mozgással levéve (Logisztikai modullal lemozgatott gépjárművek darabszáma) 
• Zárókészlet 
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5.2. Szerviz jelentés 
 

• Adott időszaki alkatrész érékesítés riport 
 

A Riportok/Vevői értékesítés/Összesítve menüpontból indítható „Adott időszaki 
alkatrész értékesítés” riport lehívása előtt lehetőség van divízió szűrésre, illetve a riport 
futtatása során az értékesítő megadására. 

 

                
 

 
 
 
 
 

6. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 
• Kötelező használat 
 

Az Új gépjármű beérkeztetésnél felsorolt új fejlesztések használata kötelezően beállításra 
került a Honda márkakereskedéseknél. 
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• Árlista riportok 
 

1. Új gépjármű értékesítés modulból 
 

„Új gépjármű értékesítés” modul Riportok/Modell tartozék l. és Modell árlisták 
menüpontból különféle árlista riportok hívhatóak le: 
 
Modell tartozék l.: adott, kiválasztott gépjármű vonatkozóan tartalmazza a modell összes 
adatát: pl. motor és egyéb specifikációra, üzemanyagra, árakra, tartozékokra vonatkozó 
információkat.  
 

 
 

Modell árlisták: a riport lehívásakor megjelenik egy szűrő ablak, ahol összeválogatható 
mely modellekre szeretnénk összehasonlító listát lehívni. 
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A riport modellenként összehasonlíthatóan mutatja pl. motor és egyéb specifikációra, 
üzemanyagra, árakra, tartozékokra vonatkozó információkat. 
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2. Modell karbantartóból 
 
„Modell karbantartó” modul Riportok/Árlisták menüpontból különféle árlista riportok 
hívhatóak le: 
 
1. Modell árak menüpont: a menüpontból indítható „Modell árlista” riporton modellenként 

találhatóak a Honda gépjárművek beszerzési és Eladási árai, illetve az árak érvényességi 
dátuma. 



   

 

 

- 32 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 

 
 

2. Modell és tartozék árak: menüpontból indítható „Modell árlista extra tartozék 
adatokkal” riport modellenként tartalmazza a modellek és a hozzá kapcsolódó extra 
tartozékok árait.  

 
3. Aktuális modell: menüpontból indítható riport formailag és tartalmilag is teljesen 

megegyezik az „Új gépjármű értékesítés” modul „Modell tartozék l.” menüpontból 
lehívható riporttal. 

 
4. Árlista táblázat: menüpontból indítható riport a „Modellek karbantartása” ablakon 

kijelölt modellekre hoz összehasonlító riportot. 
 

 
5. Összesített árlista: menüpontból indítható riport a megadott gépjárművek adataira 

tartalmaz összesítéseket. 
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7. NISSAN MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 
• Export importőr felé 

 
„Időszaki szervizjelentések” modul Export/Export importőr felé menüpontból indítható 
exportban az eddigi munkalap kontakt partner helyett a költségviselő partner szerepel. 

8. MINDEN MODULT ÉS MÁRKÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

 
• Fix megjegyzés megadása különböző számlatípusú előlegszámlákhoz  

 
A különböző számlatípusok (CARO, GENO, Noto, SHCO, SERO, PARO) esetén 
különböző fix megjegyzés kerülhet az előlegszámlákra. 
 

 
 
Az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban az adott 
számlariportot lekeresve pl. „XD16OUI_INV_CARO” sorban a „DPAYM_FIX_REMARK” 
alsorban a „Riport szöveg” mezőben tölthető az előlegszámlán megjelenő fix 
megjegyzés (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét). 
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• Számlákon Áfa analitika összesítő 
 

A rendszerben található összes riportra felkerült egy Összesen a számlákon található Áfa 
analitika bontáshoz. 
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• Partner rövid nevének megadása jogosultsághoz köthető 
 

Adott partner rövid nevének módosítása a Módosítás/Rövid név javítás menüpontba 
került. A menüpont használata jogosultsághoz köthető a rendszer jogosultság 
moduljában (a jogosultság beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét.). 
 

 


