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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 
 

1.1. Pénztári kivonatok 
 
• SERO kiegyenlítésekor figyelmeztet a gépjármű nyitott számláira, munkalapjaira 

 
Bevételi pénztárbizonylat készítésekor – amennyiben SERO számla kerül kiegyenlítésre – adott 
számla kiegyenlítésekor a rendszer figyelmeztet a SERO számlához tartozó gépjármű egyéb 
nyitott SERO számláira és munkalapjaira. 
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• Kivonat zárásakor megjelenik a kiegyenlítetlen számlák listája 
 
Kivonat zárásakor a rendszer rákérdez, hogy megjelenítse-e a kiegyenlítetlen készpénzes 
számlákat. 
 

 
 
Ezután a felugró ablakon megjelennek a kiegyenlítetlen készpénzes számlák számai prefixenként 
számlaszám szerint növekvő sorrendben. Az ablak bezárása után a rendszer még egyszer 
rákérdez a kivonat lezárására. 
 

  
 

• Több deviza kezelés (részleges működés) 
 

Részlegesen elkészült pénztár esetében is a több deviza kezelés. Az alábbiakban leírtak 
kezelhetőek egyelőre a K2D rendszerben a pénztár többi funkciója fejlesztés alatt van. 
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Beállítás: 
Pénzügy/Törzskarbantartók/Pénztár karbantartó modulban a Devizás pénztár pénznemét meg 
kell határozni. 
 
Fontos, ha különböző deviza nemekben kell pénztárat vezetnünk, akkor devizanemenként külön-
külön pénztárat kell létrehozni.  

 

 
 

Használat: 
 
Pénzügy/Munkafolyamatok/Pénztári kivonatok modulban új kivonatot nyitunk a deviza 
pénztárra. 
 
A pénztár nyitását követően a leges legelső tétel csak és kizárólag „Pénzfelvétel bankból” típus 
lehet, ez lényegében a pénztár nyitást jelenti. 
 
Minden pénztárbizonylatnál 2 árfolyam mező szerepel, az egyik az átlagárfolyam, a másik a 
végleges árfolyam. A bizonylat „fizetve” státuszba állításakor csak az átlag árfolyam mezőt 
vizsgálja a rendszer.  
 
Ezt az árfolyamot a rendszer a Pénzügy/Törzskarbantartó/Egyéb 
törzskarbantartó/Árfolyamok karbantartása modulból veszi (és a bizonylat készítésekor nem is 
lehet rajta változtatni. 
 
Az „Árfolyam karbantartóban” az árfolyamok meghatározása 2 féle képen történhet: 
 

1. Árfolyam meghatározása: 
1.1. Online: 
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Adott pénztárbizonylat tétel felvitelekor a rendszer online letölti az aktuális érvényben lévő 
hivatalos MNB deviza árfolyamot. (Az online funkció bekapcsolásához kérje a DLM 
Solutions munkatársainak segítségét.) 
 
1.2. Manuálisan: 
A Pénzügy/Törzskarbantartó/Egyéb törzskarbantartó/Árfolyamok karbantartása 
modulba manuálisan is feltölthetőek az árfolyamok, illetve online használat esetén a 
rendszer automatikusan ebbe a modulba visszaírja az aktuális napi árfolyamot. 

 
A többi bizonylat esetén már lehet készíteni más fajta bevételi bizonylatokat is, ezek 
jelenleg: 

• Egyéb befizetés (f.szla nélkül) 
• Valutaváltás (befizetés) 
• Munkavállalói visszafizetés 

 
Kiadási bizonylatok esetében a rendszer az alábbi típusokat engedélyezi jelenleg: 

• Egyéb kifizetés (f.szla nélkül) 
• Pénzbefizetés bankba 
• Valutaváltás (kifizetés) 
• Munkavállalói kifizetés 

 
Munkavállalói kifizetések kezelése hasonlóan történik, mint forint pénztár esetében. Az 
árfolyam meghatározásánál viszont lényeges, hogy munkavállaló előleg visszafizetésének 
az árfolyama minden esetben megegyezik a kifizetéskori árfolyammal. 
 
A Valutaváltás funkció arra szolgál, ha a munkavállaló a forint pénztárba befizet forint 
összeget, akkor azt kifizetik neki a deviza pénztárból, és fordítva. 
 
A kivonat lezárása előtt mindig véglegesíteni kell az árfolyamokat (erre van a „Kijelölt 

kivonat módosítása” ablakon a  „Árfolyam véglegesítése” nyomógomb). 
Véglegesíteni mindig csak a „Bevétel” típusú bizonylatok árfolyamait kell, hiszen ezek 
alapján a rendszer újrakalkulálja (átlagárfolyam alapján) a kiadási bizonylatok árfolyamait.  
 
(Kivéve a munkavállalói visszafizetést, az bevétel típusú, de ezt nem kell véglegesíteni, 
hiszen ez mindig megegyezik azzal az árfolyammal, amin ki lett adva.) 
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Lezárás előtt meg lehet győződni arról, hogy minden tételt jól számolt át a rendszer a 

véglegesítés után, erre van a  nyomógomb a módosítás ablakon (innen exportálni is 
lehet). Záráskor ezeket az értékeket kapja meg  minden bizonylat.  
 

 
 
A pénztár könyvelése úgy történik, hogy minden bizonylat a „fizetve” állításkor beállított 
átlagárfolyam mező értékével (vagyis annak és a deviza összeg szorzatának – hiszen 
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forintális értéket könyvel a rendszer) könyvelődik, viszont záráskor a rendszer árfolyam 
nyereség és/vagy veszteségeket könyvel el a véglegesítés miatt bekövetkezett változások 
miatt. 
 

 
 

A pénztár zárásakor nyomtatódó „Pénztárjelentés adott kivonatra” riportra az EUR 
összegek mellett rákerül az árfolyam és a Forint összeg is. 
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• Példányszám megadása bizonylat nyomtatásakor 
 
Pénztárbizonylat nyomtatásakor a felugró ablakban lehet megadni, hogy a bizonylatot hány 
példányban nyomtassa ki a rendszer. 
 

 
 

• Pénztár záráskor megengedett negatív egyenleg 
 

Pénzügy/Törzskarbantartók/Pénztár karbantartó modulban állítható a „Lehet negatív 
egyenleg” pipálásával, hogy az adott kivonat zárásakor engedélyezzük-e a negatív egyenleggel 
történő pénztár zárást. 

 

 
 

 

1.2. Bejövő számla rögzítés 
 



   

 

 

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

• Új riport az ellenőrző és a jóváhagyó megjegyzéseiről 
 

A „Bejövő számla rögzítés” modulban a Riportok/Időszaki megjegyzések menüponttal futtatható 
egy új riport az „Ellenőrző”  és a „Jóváhagyó” személy megjegyzéseiről. A felugró ablakban 
meg kell adni az adott dátum intervallumot, majd az OK gombra kattintva fut le a 
riport.
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1.3. Általános kimenő számlázás 
 

• Hosszabb megjegyzés a GENO számlákon 
 
„Általános kimenő számlázás” modulban a „Megjegyzés a számlán” mezőben az eddigiekhez 
hosszabb megjegyzést lehet rögzíteni, ami a GENO számlán is feltűntetésre kerül. 
 

 
 
 

• Szabadon szerkeszthető számlatétel GENO rögzítéskor 
 
 
„Általános kimenő számlázás” modulban számlatétel felrakásakor nem kötelező a 
„Cikk/szolgáltatás” törzsből választani, vagy oda felrögzíteni a tételt, lehetőség van „manuálisan” 
felvinni a számlázandó tétel megnevezését a „Megnevezés” oszlopban. 
 
Fontos tudni azonban, hogy ez a tétel nem mentődik el a törzsbe, így legközelebb is manuálisan kell 
felrögzíteni, illetve Főkönyvet használó ügyfeleknél a „manuálisan” rögzített tételekhez – 
értelemszerűen – nem lehet előre főkönyvi számot paraméterezni. 
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1.4. Átutalási csomag karbantartás 
•  
• Figyelmeztetés, hogy a számla melyik nyitott csomagban szerepel 

 
Átutalási csomag tételek beszúrása ablakon a nyitott csomagban szereplő számlák piros színnel 
vannak jelölve. 
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Ha mégis megpróbáljuk betreffelni őket, akkor a rendszer figyelmeztetést küld, majd megjeleníti, 
hogy a számla melyik csomagban szerepel (ID). 
 

                    
 

1.5. Kontírozás 
 

„Főkönyvi dimenzionálás” ablakon adott kimenő számla megnyitását követően a „Főkönyvi 

dimenzionálás karbantartása” ablakon a  ikon megnyomása után egy új ablak nyílik meg 
„Számla információ”. 

 
 
Az ablak az adott kimenő számlára vonatkozóan tartalmaz információkat: 

• Számlaprefix 
• Számlaszám 
• Partner 
• Állapot 
• Nettó 
• Áfa 
• Bruttó 
• Fizetési mód 
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• Számla dátum 
• Teljesítési dátum 
• Fizetési határidő 
• Előleg-e 
• Előleg beszámítással: az adott számlába történt-e előleg beszámítás 
• Jóváíró-e 
• Tartozás: az adott számlával kapcsolatban mennyi még a vevő tartozása 
• Megjegyzés 

 

A  ikonra kattintással megtekinthető az adott számla Számlamásolat képe. 
 

1.6. ÁFA bevallás modul 
 
• Módosítások az „Áfa bevallásban szereplő számlákra történt fizetés” riporton 
 

Az „Áfa bevallás” modulban adott Áfa időszakra a  ikon segítségével lehívható „Áfa 
bevallásban szereplő számlákra történt fizetés” riporton az alábbi módosítások történtek: 
Felkerült egy új oszlop „Nem visszaigényelhető”. Így a visszaigényelhető összegeket a 
„Visszaigényelhető” oszlopban jelenítjük meg: a legalább az Áfa mértékég kiegyenlített Pozitív 
összegű GENI számlák azon összegeit, amelyek „levonható” státusszal kerültek rögzítésre. 
A „Nem visszaigényelhető” oszlopban jelennek meg azokat az Áfa összegeket, amely GENI 
számlák nincsenek legalább az Áfa mértékéig kiegyenlítve, illetve mely összegek nem levonható 
státuszba lettek állítva rögzítéskor. 
 
További változás, hogy az Összesen mezőkbe a mínusz előjelű GENI számlák összegei nem 
kerülnek hozzáadásra. 
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2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

2.1. Alkatrészböngésző 
 

• Átjárás az alkatrésztörzsekbe 
 
Az „Alkatrészböngésző” legfrissebb verziójától kezdve a módosítás gombra kattintva megnyilik 
(alkatrésztől függően) a gyári vagy az egyéb cikktörzs, ahol módosítani lehet például az alkatrész 
beszerzési árán. 
 

  
 
Ennek idejére az „Alkatrészböngésző” ablak inaktívvá válik. 
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2.2. Betárolás gyári alkatrészek 
 
• Betárolás módosítása ablakon látszik az árrés 

 
„Gyári alkatrész betárolás módosítása” ablakra felkerült 2 db új mező: 

• Listaár árrése 
• Sürgőségi árrés 

 

 
 

• Új mező a Logikailag betárolt státuszú szállítások riporton 
 
A Riportok/Bevételezések/Összes szállítóra menüpont alól indítható Logikailag betárolt 
státuszú szállítások riporton a legutóbbi verzió óta látszik a betárolás és a hozzá kapcsolódó 
GENI számla közti eltérés (ha van). 
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2.3. Betárolás egyéb alkatrészek 
 

• Betárolás módosítása ablakon látszik az árrés 
 

„Nem gyári alkatrész betárolás módosítása” ablakra felkerült 1 db új mező: 
• Listaár árrése 

 

 

2.4. Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés 
 
• Számlára felvihető egyösszegű kedvezmény, vagy felár. 
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Pultos értékesítés esetében a számlára felvehető egyösszegű kedvezmény, vagy felár. Ilyen lehet pl. 
egy összegben megjelenítendő kedvezmény, postaköltség, szállítási költség. 
 
Működése: 
 
1.Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészek-szolg. modulban új tételt kell 
rögzíteni. A tétel rögzítése a már megismert módon történik, azzal a kivétellel, hogy pluszban jelölni 
kell a „Kedvezm/Felár” jelölőnégyzetet. 
Megadható még a „Max.kedv.összeg” és a „Max.kedv./felár%” mezők tartalma, ezzel 
szabályozható, ha szükséges, hogy milyen mértékű kedvezmény vagy felár tehető a számlákra. 
 

 
 
2. Pultos értékesítés készítésekor a számlázás indítását követően a rendszer megjeleníti a „Számlán 
figyelembe vehető kedvezmények/felárak” ablakot. 
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Itt kiválasztható treffeléssel, melyik tételt szeretnénk szerepeltetni a számlán. A „Kedvezmény/felár” 
oszlopban módosítható az összeg, amely „Bruttó” összeget jelent.  
Fontos, a pozitív összeg „Kedvezményt” jelent, azaz a számlán mínusszal kerül rögzítésre és a 
végösszegből levonásra kerül, a negatív összeg „Felárat” jelent, azaz a számlán pozitív összeggel 
kerül feltűntetésre és a végösszeghez hozzáadásra kerül. 
 

 
 

A fenti funkció használható SERO (Szervizben kiállított) számlák esetében is. 

2.5. Kitárolás 
 
• Riport változások 
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A Raktárközi kitárolások adott időszakban (Riportok/Időszaki kitárolások/Raktáranként) és a 
Kitárolások adott időszakban (Riportok/Időszaki kitárolások/Összesen) riporton látszik a kitárolt 
cikkek lista ára is. Ezek nem a kitároláskori, hanem a riport futtatásakor éppen aktuális lista árak. 
 

 
 

 
 

• Riport lehívásakor választható a cikkszám, vagy a megnevezés szerinti sorrend 
 

Riportok/Készlet adott napon/Részletes rakt.h.cs./Gyári alk.(megj.) illetve Egyéb alk.(megj.) 
menüpontból indítható riportok lehívásakor megadható, hogy készletet alkotó cikkek cikkszám, vagy 
megnevezés sorrendben jelenjenek meg. 
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3. SZERVIZ 

3.1. Munkalap 
 
• Munkalapról történő visszáruzás 
 

„Munkalap” modulban a „Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek” ablakon készlet 
visszáruzáskor a T mennyiség tartalmát törölni kellett abban az esetben, ha a teljes mennyiséget 
visszáruzni szerettük volna. Erre már nincs szükség, törlés nélkül is indítható a visszáru a 
Raktár/Visszáruzás menüpontból. 
 

 
 

Treffeléssel választható ki, melyik cikket/cikkeket kell visszáruzni. A „Fiz.kitárolt” oszlop tartalma 
alapján a rendszer a „Fiz.visszáru” oszlop tartalmát automatikusan tölti. Ha mégsem a teljes 
mennyiséget szeretnénk visszáruzni, akkor ennek az oszlopnak a tartalma módosítható. 
 

• Telefonszám átemelése 
 
A „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablakban, ha módosításra kerül a munkalaphoz 
rendelt partner telefonszáma munkalapon keresztül a „Költségviselő” melletti „nyíl” 
segítségével a „Partner módosítása” ablakban, akkor a rendszer rákérdez, hogy kicserélje-e a 
már munkalapon szereplő másik telefonszámmal. 
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• Biztosítós munkalap 
 

Casco típusú munkalap esetében a munkalap csak akkor állítható „Gj.átadva” állapotba, ha a 
SERO számla önrész része kiegyenlítésre került a K2D rendszerben. 
Ellenkező esetben állapot váltáskor a rendszer figyelmeztetést küld: 
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4. AUTÓKERESKEDELEM 
 

4.1. Új gépjármű beszerzés 
 

• Kötelezően kitöltendő mezők sárga háttérrel 
 

„Új gépjármű beszerzés” modul „Új gépjármű beszerzés adatok megadása” ablak sárga 
színnel jelöljük a kötelezően kitöltendő mezőket. 
 

 
 

4.2. Új gépjármű beérkeztetés 
 

• Kötelezően kitöltendő mezők sárga háttérrel 
 

„Új gépjármű beérkeztetés” modul „Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele” ablakban  
sárga színel jelöljük a kötelezően kitöltendő mezőket. 
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4.3. Új gépjármű értékesítés 
 
• Átutalásos előleg számla nyomtatása 

 
Átutalásos NOTO előlegbekérőre történt banki fizetést követően az előleg számla (CARO) nem 
csak a „Számlaböngésző” modulból, hanem az „Új gépjármű értékesítés” modul a „Vevői 

rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések” ablak  ikonjával is kinyomtatható.  
 
Fontos, hogy a nyomtatáshoz az előlegszámlára vonatkozó sort jelöljük ki, aztán nyomjuk meg a 
„Kijelölt számla nyomtatása” ikont. 

 

 
 

• Készpénzes CARO és Noto 
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A rendszer automatikusan nyomtat pénztárbizonylatot készpénzes fizetési móddal kiállított CARO 
és Noto számlák nyomtatásakor. 
Nyomtatáskor az alábbi ablak jelenik meg. 
 

 
 

„Yes”-re kattintást követően a rendszer kinyomtatja a számlát és vele együtt a bevételi 
pénztárbizonylatot. A bevételi bizonylat automatikusan belekerül egy előre beállított és megnyitott 
pénztárba. 
„No”-ra kattintást követően a rendszer csak a számlát nyomtatja ki. 
 
A funkció működése rendszerparaméter beállításától függ, ehhez kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét. 
 
 

4.4. Használt gépjármű értékesítés 
 
• Átutalásos előleg számla nyomtatása 

 
Átutalásos NOTO előlegbekérőre történt banki fizetést követően az előleg számla (SHCO) nem 
csak a „Számlaböngésző” modulból, hanem a „Használt gépjármű értékesítés” modul a 

„Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések” ablak  ikonjával is kinyomtatható.  
 
Fontos, hogy a nyomtatáshoz az előlegszámlára vonatkozó sort jelöljük ki, aztán nyomjuk meg a 
„Kijelölt számla nyomtatása” ikont. 
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5. JELENTÉSEK 
 

5.1. Számlajelentések 
 

• Új riport: Adott időszaki utalványos/bón fizetés riport 
 
A Jelentések/Pénzügyi tevékenység/Számlajelentések modul Számlák/Időszaki bón/utalv. 
menüpontból lehívható az „Adott időszakban adott bón/utalvány” riport. 
A riport megmutatja adott időszakban SERO, illetve PARO számlán rögzített, egy összegű, 
kedvezmény/felár tételek összegeit. Használatát lásd 2.4. pont. 
 
A riport tartalmazza: 

• Kedvezmény/felár megnevezését 
• SERO/PARO számlaszámot 
• Számla dátumot 
• Partner nevét 
• A kedvezmény/felár mennyiségét 
• Nettó értéket 
• Áfa értéket 
• Bruttó értéket 
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6. CRM 

6.1. Szalonforgalom számlálás 
 

• Automatikus feladat az utánkövetésről 
 
Egy kérdőív „Feldolgozva” állapotra állításakor felugrik egy ablak, ahol feladat generálható az 
érdeklődő megadott nap múlva történő ismételt megkereséséhez. 
 

 
 
A „Készítendő feladat adatai” ablakban megadott határidőnek megfelelően a címzettnek, vagy az 
adott feladatkörbe megadott felhasználóknak a rendszer automatikusan feladatot generál. A 
feladat legenerálását követően megjelenik a „Küldött és fogadott feladatok” ablakban. A 
létrehozott feladat a Feladatkezelőben: 
 

 
 

A feladat elvégezését követően „Elvégzett” állapotba a „Piros pipa” segítségével tehető. 
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7. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 

7.1. Felhasználók 
 
• Új szűrés: élő / nem élő 
 

„Felhasználók” modul fő ablakán a Szűrés menüpontban lehetőség van szűrni az élő és nem 
élő státuszban lévő felhasználókra. 
 

 
 
 

8. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 
• Külön autós és motoros kampánylevél 

 
Elkészült külön motoros és külön autós kampány értesítő levél, így a Honda Hungary központilag 
külön-külön kezeli a motoros és autós márkakereskedések gépjármű kapmányait. 

9. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 
• Számlán a számlakészítő nevének megjelenítése 
 

Számlaprefixenként állítható, hogy az adott típusú számlára rákerüljön-e a Számlakészítő és a 
Vevő neve a számla aljára aláírás hellyel.  
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Beállítása az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban történik. Az adott 
számlariport nevét kikeresve, a „Riport megjegyzés módosítása” ablakot kell „élő”-re állítani. 
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• Új gépjármű számla CARO neve: XD16OUI_INV_CARO 
• Használt gépjármű számla SHCO neve: XD16OUI_INV_SHCO 
• Általános kimenő számla GENO neve: XD16OUI_INV_GENO 
• Szervizes számla SERO neve: XD16SER_INV_SERO 
• Pultos alkatrész értékesítés PARO neve: XD16STR_INV_PARO  

 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 

 
• Főablakok exportja Excelbe 
 
Az alábbi modulok főablakának tartalma exportálható Excelbe: 
 

o Új gj. értékesítés (XDPCARNORDER.EXE) 
o Használt gj. értékesítés (XDPSHCCAR.EXE) 
o Munkalap (XDPSERWORKSHEET.EXE) 
o Gyári alkatrész betárolás (XDPSTRSTOREIN.EXE) 
o Nem gyári alkatrész betárolás (XDPSTRGSTOREIN.EXE) 
o Gyári alkatrész rendelés (XDPSTRORDER.EXE) 
o Nem gyári alkatrész rendelés (XDPSTRGORDER.EXE) 
o Vevoi alkatrész értékesítés (XDPSTRCUSTORDER.EXE) 
o Bejövo számla rögzítés (XDPINIGENINVOICE.EXE) 

 
A felsorolt modulok mindegyikének menüsorában megtalálható az Excel export menü. 
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Az Exportálás Excelbe menüpontra kattintva a főablak aktuális tartalmát .CSV formátumba lehet 
menteni. 
 
A Megnyitás Excelben menüpontra kattintva a főablak tartalma egy új Excel munkafüzetként nyílik 
meg, ahol szintén elmenthető. 


