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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

 

1.1. Pénztári kivonatok 
 
Pénztári kifizetésnél bejövő számla (GENI) számlakép előnézet 
 
Kiadási pénztárbizonylat rögzítésekor a „Bejövő számlák válogatása” ablakon megtekinthetők a 
GENI-hez csatolt számlaképek. 
 
Amennyiben egy GENI számla van kijelölve (csak akkor!) az ablak jobb oldalán megjelenik a csatolt 
fájlok listája. 

 

 
 

Az adott dokumentumra duplán kattintva, egy felugró ablakban megjelenik a számla képe. 
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1.2. Bejövő számla rögzítés 
 

• Aldivízió módosíthatósága 
 
„Az „Új számla felvitele” ablakon az „Elfogadott-Feldolgozás alatt” állapotú számlák esetében is 
módosítható az Aldivízió. 
 

 
 

• Bejövő számla rögzítésekor figyelmeztetés lezárt ÁFA-időszakra 
 
Lezárt ÁFA-időszakba tartozó bejövő számla (GENI) rögzítésekor a rendszer figyelmeztetést küld a 
felhasználónak. 
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A figyelmeztetés megjelenése rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét). 

1.3. Általános kimenő számlázás 
 
• GENO helyesbítő számla helyesbítése 
 
Megoldásra került a GENO helyesbítő számla tovább helyesbítése. 
 
Működése a következő (egy példán keresztül): 
 

1. Kiállításra kerül az eredeti GENO számla 2 számlatétellel. 
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2. Helyesbíteni szeretnénk a számla egyik tételének összegét nettó -400 Ft-tal, mert rossz 
összeggel került kiállításra. 

� Lekeressük az eredeti számlát (a példa szerint GENO 2009/05750),  ikonnal 

megnyitjuk, majd a  ikonnal indíthatjuk a helyesbítést. 
 

� A megjelenő „Adott végszámla még helyesbíthető tételei” ablakon kiválasztjuk 
(treffeléssel) melyik számla tételt szeretnénk helyesbíteni. 

� OK-t követően, már egy új számlaszám alatt megjelenik a helyesbített tétel mínusz 
előjellel. 
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� Ezt követően a  nyíl segítségével felteszünk egy új sort ugyanazzal a tétellel 1 db 
mennyiséggel és 600 Ft egységárral. 
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Ekkor jól látható, hogy a számla -400 Ft nettóval kerül helyesbítésre, és marad a feltett 
cikkből 1 db 600 Ft-s helyesbíthető tétel. 
 

3. Helyesbíteni szeretnénk a már helyesbített tételünket újra 100 Ft nettóval (mert az ár továbbra 
sem helyes). 
 

� Lekeressük az elkészített helyesbítő számlát (a példa szerint a GENO 2009/05754), 
mert az adott tétel esetében ezt tudjuk tovább helyesbíteni. (Minden esetben azt a 
számlát tudjuk tovább helyesbíteni amely az adott tételt utoljára érintette.)  

 

�  ikonnal megnyitjuk, majd a  ikonnal indíthatjuk a helyesbítést. 
 

� A megjelenő „Adott végszámla még helyesbíthető tételei” ablakon kiválasztjuk 
(treffeléssel) melyik számla tételt szeretnénk helyesbíteni. 

� OK-t követően, már egy új számlaszám alatt megjelenik a helyesbített tétel mínusz 
előjellel, és felvihető plusszal az új tétel. 
 

 
 

4. Helyesbíteni szeretnénk a másik számlatételünket is (mert pl. azt nem kellett volna egyáltalán 
számlázni). 

 
� Lekeressük az eredeti számlát, hiszen a másik tétel esetében még nem történt 

helyesbítés, így azt tudjuk helyesbíteni (a példa szerint GENO 2009/05750). 

�  ikonnal megnyitjuk, majd a  ikonnal indíthatjuk a helyesbítést. 
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� A megjelenő „Adott végszámla még helyesbíthető tételei” ablakon kiválasztjuk 
(treffeléssel) melyik számla tételt szeretnénk helyesbíteni. 

� OK-t követően, már egy új számlaszám alatt megjelenik a helyesbített tétel mínusz 
előjellel. Amennyiben nem az összeget, hanem a mennyiséget (darabszámot) 
szeretnénk módosítani (jelen esetben 0-ra venni), akkor nem kell plusz tételt feltenni. 
 

 
 
 
A GENO számla helyesbítése a fenti módon kezelhető egységár és mennyiségi helyesbítés esetén is. 
 

1.4. Folyószámla kezelés 
 
• Számla információ nyomógomb 
 
A Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés modul főablakán a számlák fölött lévő INFO 
( ) nyomógombra kattintva megjelennek az éppen kijelölt számla részletes információi. 
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A Számla információ tartalmazza: 
� Számla prefix 
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� Számla szám 
� Partner reláció 
� Partner neve 
� Számla állapota (Kinyomtatva, Teljesítve, Részben teljesítve, Túlfizetve) 
� Nettó, ÁFA, Totál összegek 
� Számla dátum 
� Teljesítési dátum 
� Fizetési határidő 
� Számlához fűzött megjegyzések (Megjegyzés, Megjegyzés2) 
� Számlázási csoport 
� Könyvelési státusz (Pl. Fők.rendsz.feladva, Feladásra előkészítve) 
� Fizetési mód 
� Pénznem 
� Előleg: ha pipálva van előleg számla 
� Előleg beszámítással: ha pipálva van előleg beszámítás tartozik a számlához 
� Jóváíró: ha pipálva van, akkor jóváíró a számla 
� Tartozás: megmutatja, hogy a számla végösszegéből még mennyi a ki nem fizetett rész 

�  ikonra kattintással megtekinthető a számla kép 
 

• Paraméterezett folyószámla riport 
 
A Táblázatos típusú Paraméterezett folyószámla riporton megjelenik a Bizony/kiv.tétel/komp 
megjegyzés mező tartalma 
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1.5. Utókalkuláció 
 

• Előkalkuláció 
 
A Pénzügy/Munkafolyamatok/Utókalkuláció modul Előkalkuláció menüpontja alatt megtervezhető, 
hogy egy adott autó értékesítése során várhatóan milyen költségek/bevételek fognak felmerülni. 
 
Ehhez az Utókalkuláció modul főablakán ki kell jelölni a gépjárművet (nem treffelni!), majd a 
menüsorban az Előkalkuláció-ra kattintani.  
 
Ekkor felugrik a Gépjármű előkalkuláció ablak.  
 

 
 
 

Az előkalkulációra az Új rekord felvitele ( ) gombbal lehet új tételt felvinni. Először a tétel típusát 
kell kiválasztani a legördülő listából. Utána meg kell adni a tétel összegét (nettóban vagy bruttóban is 
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lehet, mert a rendszer oda-vissza számolja a két mezőt a megadott ÁFA-kulcs alapján). A 
Megjegyzés oszlopban tetszőleges megjegyzés is fűzhető az adott tételhez, ami az előkalkulációs 
riporton is megjelenik. 
 
 

 

 
 

A  gombra kattintva megjelenik a gépjárműhöz tartozó Előkalkuláció lap, amelyen a tervezett 
bevételek/költségek mellett szerepelnek a tényleges összegek (számlaszám hivatkozásokkal), illetve 
a kettő közti különbség is. 
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Az Előkalkulációba felvehető tételek sora a „Költség és bevétel típusok”  nyomógomb alatt 
bővíthetőek. Felvételük megegyezik az utókalkuláció tételek rögzítésével. Az „Utókalkulációhoz 
rendelhető költség és bevételtípusok szerkesztése” ablakban az „Utókalk.típus” és 
„Előkalk.típus” mezők jelölésével adhatjuk meg azt, hogy az adott tétel az előkalkulációhoz, 
utókalkulációhoz, vagy mindkettőhöz kapcsolódhat. 
 

 
 

Az Előkalkuláció elérhető az „Új gépjármű értékesítés” modul „Új gépjármű vevői megrendelések 
karbantartása” ablak Előkalkuláció menüpontjából, illetve használt gépjárművek esetében a 
„Használt gépjármű értékesítés” modul „Használt gépjármű vevői megrendelések 
karbantartása” ablak Előkalkuláció menüpontjából. 
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1.6. Főkönyv 
• Átvezetési tételek 
 
A Főkönyvi kivonat és a Főkönyvi karton riportok esetében a Riport paramétereinek megadása 
ablakon megadható, hogy az „Átvezetés” típusú tranzakciók is látszanak-e a riporton. A 
megjelenítéshez be kell pipálni az  mezőt. 
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Ezzel szabályozható például, hogy az év végén átvezetetésre került tétetek (pl. 5-8) könyvelési 
tranzakciói megjelenjenek-e a számlán vagy sem. 
Ha már megtörténtek az év végi átvezetések, zárások és év eleji nyitás, de előző évi főkönyvi 
kivonatot szeretnénk lekérni – melyen nem látszanak ezek a tranzakciók – akkor a „Záró tr. is” és az 
„Átvezet tr. is” mezőket pipa nélkül kell hagyni. 

 
• Főkönyvi tételek összepontozása 

 
2008.12. havi hírlevelünkben már tájékoztattuk partnereinket a Főkönyvben meglévő tranzakció 
összepontozási lehetőségről (Főkönyv modul Összepontozás/Összepontozás fksz. menüpont). 
 
A rendszer ezen funkcióját bővítettük ki azzal, hogy már nem csak adott főkönyvi számon szereplő 
tranzakciókat tudunk összepontozni, hanem főkönyvi számtól függetlenül is. Azaz az 
összepontozásban nem csak egy, hanem tetszőleges főkönyvi számokon szereplő tranzakciókat 
pontozhatunk össze. Továbbá nem feltétel az sem, hogy az összepontozott tételek egyenlege nulla 
legyen. 
 
Az összepontozás ezen funkciója a Főkönyv modul Összepontozás/Összepontozás. menüpontból 
indítható. 
 
Az „Összetartozó tételek összepontozása” ablakon leszűrhetőek az elvégzett és a még feldolgozás 
alatt lévő összepontozások. 
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Új összepontozást a  nyíl segítségével rögzíthetünk. Ekkor megjelenik az „Új összepontozás 
rögzítése” ablak.  
 

 
 

A „Megjegyzés” mezőben adható egy megnevezés az összepontozásnak. Alul a  nyíl 
segítségével megjelenő „Tétel választása az összepontozáshoz” ablakban szűrhetőek le az 
összepontozandó tételek. 
 



   

 

 

- 18 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
 

A tételek szűrhetőek dátumintervallumra, illetve a megjelenő ablak bármely oszlopára (pl. Fők.szám). 
A sorok előtti „treffeléssel” jelölhetőek ki az összepontozásba bevont tranzakciók. 
OK-t követően a kiválasztott tételek beemelődnek az „Összepontozás módosítása” ablakba. Itt az 
„Egyenleg” mezőben tájékozódhatunk az összerendelt tételek jelenlegi egyenlegéről. 
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Amíg „Feldolgozás alatt”-i az összepontozás, addig a „Balra nyíl” segítségével bármikor vehetünk 
fel az összepontozásba újabb tételeket. 
„Állapotok” mező „Összepontozott” státuszállításával fogadható el a felvitt összepontozás. Ekkor 
szűrhető a karton az összepontozott tételekre. 
Egy már „Összepontozott” státuszban lévő összepontozás bármikor visszatehető „Feldolgozás 
alatt”-i állapotba, így lehetővé válik a pontozásba újabb tételeket belevonni, illetve törölni.  
 
Riportozás: 
Főkönyvi karton lehívásakor az „Össz.pont.is” legördülő lista segítségével választhatunk, hogy: 

� Kellenek: azaz az összes típussal elkészített összepontozott tételeket a rendszer nem jeleníti 
meg a lehívott főkönyvi kartonokon. 

� Nem kellenek: a rendszer egyetlen összepontozott tételt sem vesz le a kiválasztott főkönyvi 
számról, azaz az összepontozás figyelembe vétele nélkül jelenik meg a karton. 

� Csak fksz.öp.kell: csak az  Összepontozás/Összepontozás fksz menüpont alatt elvégzett 
összepontozott tételeket veszi figyelembe a rendszer a karton lehívásakor. 

� Csak az öp. kell: csak az Összepontozás/Összepontozás menüpont alatt elvégzett 
összepontozott tételeket veszi figyelembe a rendszer a karton lehívásakor. 
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1.7. Kontírozás 
• Főkönyvi szám neve 
 
A Főkönyv/Kontírozás modulban a főkönyvi számok mellett, azok megnevezései is látszanak. 
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1.8. ÁFA bevallás 
• „ÁFA bevallásban szereplő számlákra történt fizetések” riporton módosítások 

 

Az „ÁFA bevallás” modul  ikon segítségével lehívható „ÁFA bevallásban szereplő számlákra 
történt fizetések” riporton az alábbi módosítások történtek: 
 
1. A riportra felkerült az adott számla ÁFA kulcsa is az „ÁFA” oszlopban. Amennyiben egy 
számlához több ÁFA kulcs is tartozik, azok a *-l lettek megjelölve és a „Számla többféle ÁFA 
kulcsot tartalmaz” megjegyzés tűntettük fel. 

 

 
 

2. Fontos változás, hogy az „ÁFA rész feletti” teljesítéssel rendelkező számlák ÁFA összegét is 
a „Számlán szereplő pü. telj. miatt nem igénylehető” oszlopba, azaz a vissza nem igényelhető 
kategóriába kerül.  
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3. A vissza nem igényelhető oszlopot megbontottuk 2 új oszlopra: 
� „Szlán szereplő ÁFA kulcs miatt nem ig.”: oszlopba kerülnek azok a vissza nem 

igényelhető tételek, amelyek az ÁFA kulcsból eredendően nem igényelhetőek vissza. 
� „Szlán szereplő pü. telj.miatt nem ig.”: oszlopba kerülnek azok a vissza nem igényelhető 

tételek, amelyek a számla nem teljesítése miatt nem igényelhetőek vissza. 
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2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

2.1. Betárolás – gyári, nem gyári alkatrészek 

• Szállítás dátumának módosítása 
 
Forinttól eltérő devizanemben történő betárolás esetén, amennyiben már szerepelnek tételek a 
betároláson, a rendszer nem engedi módosítani a szállítás dátumát. 
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3. SZERVIZ 

3.1. Munkalap 
 

A Szerviz/Munkafolyamatok/Munkalap modul „Műv.böngésző” menüjével indítható Művelet, 
műveletcsoport böngésző ablakon szerepel egy konkrét művelet ténylegesen számlázásra került 
értéke (nettó és bruttó is). 
 

 
 
 

4. AUTÓKERESKEDELEM 
 

4.1. Teszt autók mozgatása 
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• Mozgások exportja 
 
A rendszerben rögzített TESZT besorolású autók mozgásainak riportozása a 
Autókereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb/Teszt gépjármű előjegyzés modul 
Riportok/Mozgások menüpontján keresztül érhető el. 
 
A felugró Tesztgépjárművek mozgásai ablakon paraméterezhető, illetve innen exportálható 
szövegfájlba vagy Excelbe. 
 
A riport lehívásának 3 fő lépése: 
 

1) A riporton szerepeltetni kívánt gépjárművek kiválasztása. 
 
Alapesetben a riporton minden gépjármű szerepel.  

Van lehetőség csak bizonyos gépjárművek megjelenítésére is. Ehhez be kell treffelni ( ) az 
ablak bal oldalán lévő listában, és ki kell pipálni a mezőt. 
 

2) A vizsgált időszak megadása. 
 

 
 
A paraméterek beállítása után az OK-ra kell kattintani. 
 

3) Az export módjának kiválasztása 
 

 
 
A „Nyomtató” ikonra kattintva nyomtatási képben megjelennek a mozgások. 
 

 
 
Az „Excel” ikonra kattintva automatikusan elindul az Excel, ahol megjelennek az exportált 
mozgások. 
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A „Jegyzettömb” ikonra kattintva .txt kiterjesztésű szövegfájlba menthetők a mozgások. 
 

 
 

4.2. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Költséghely 
 
Használt gépjármű beszerzésekor a Használt gépjárműhöz tartozó vételi jegy ablakon megadható a 
választott Költséghely (Költséghelyre történő könyvelés esetén ez egy fontos paraméter). 
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• VTSZ - Vámtarifaszám 
 
Használt gépjármű bevételezéskor a Vámtarifaszám választó ablakon csak azok a VTSZ-ok 
jelennek meg, amelyek használt gépjármű kereskedelemhez kapcsolódnak. 
 

  
 

 
 

5. CRM 

5.1. CRM 
 

• Kiküldött szervizbehívók riport 
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A CRM/Munkafolyamatok/CRM modul Riportok/Kiküld.szerv.behív menüpontja alól indítható 
„Kiküldött szervizbehívók” riport lehívásakor megjelenik egy paraméter ablak, ahol az 
időintervallumon túl „treffeléssel” megadható, hogy milyen típusú szervizbehívók szerepeljenek a 
riporton. Ezzel lehetővé válik, hogy a különböző típusú behívó levelek szerint külön-külön 
megnézhessük mikor, kinek, milyen határidővel lettek kiküldve. 
 

 
 

 
 

6. MINDEN MÁRKÁT ÉS MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 
 

• Partner felvitelekor kötelező telefonszám megadása 
 

Rendszerparaméterként állítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét), 
hogy partner felvitelekor kötelező-e megadni a partner telefonszámát. 
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Amennyiben ez a rendszerparaméter bekapcsolásra kerül partner rögzítésekor a rendszer 
figyelmeztet a telefonszám kötelező felvitelére és ezzel egyidejűleg a „Kommunikációs adatok” 
ablakra ugrik, ahol megadható a telefonszám. 
 
• E-mail küldés 

 
Elkészült a fejlesztés, melynek segítségével a rendszerből email formában küldhetők pl. a 
szervizbehívó levelek. 
 
A részletekről kérjük érdeklődjön a DLM Solutions munkatársaitól, mivel a működéshez szükséges 
beállítások márkakereskedésenként eltérhetnek a levelező rendszer, net kapcsolat típusától stb. 


