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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Bejövő számla rögzítés 
 

• Költséghely felosztási sablon 
 
A költséghely felosztási sablon arra szolgál, hogy segítségével bizonyos típusú számlák egy 
mozdulattal – a sablonban beállított aránynak megfelelően – feloszthatóak a költséghelyek között. 
 
Működése a következő: 
 

1.  „Egyéb” típusú számlák esetében a főablakon a „Költséghely” melletti  nyíllal 
választható, illetve rögzíthető sablon. 

 
 

2. A megjelenő „Költséghely sablon” ablakon rögzíthetőek új sablonok a  segítségével, 
illetve OK-val választható ki az adott sablon a számlához. 
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3. A kiválasztást követően a „Költséghely” mező melletti 2. mezőben megjelenik az adott 
sablon neve. 

 

 
 

4. „Egyéb tételes” típusú számlák esetében ugyanez a sablon kiválasztás (és rögzítés) számla 
tételenként történhet, a „Költséghely sablon” mezőre dupla kattintással jelenik meg a 
„Költséghely Sablonok” ablak. 
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5. A számlák rögzítése ezt követően a már megszokott módon történik. A számla könyvelésekor 
a rendszer a - sablon beállításának megfelelően – bontja a számla (költség/készlet) tételeit. 

 

 



   

 

 

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

1.2. ÁFA bevallás 
 

• Negatív összegű teljesítetlen bejövő számlák megjelenítése 
 
Negatív összegű teljesítetlen bejövő számlák Áfa összege az „Áfa bevallásban szereplő számlákra 
történt fizetések” riporton a „Számlán szereplő igényelhető” oszlopba kerülnek feltűntetésre. 
 

 
 

1.3. Készletfinanszírozás 
 

• Készletfinanszírozás rögzítésekor eldönthető, hogy a készletfinanszírozásba az 
importőr cégtől érkezett helyesbítő számlák is bevonásra kerülnek-e. 

 
A készletfinanszírozás rögzítésekor a gépjármű kiválasztását követően a rendszer megkérdezi, hogy 
az importőri bejövő számlához tartozó helyesbítő számlákat is beleszámolja-e a 
készletfinanszírozandó összeg meghatározásába. 
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1.4. Pénztár 
 

• Pénztár szűrésekor pénztár kiválasztási lehetőség 
 

„Pénztári kivonatok karbantartása” ablakon pénztár keresésekor a „Pénztár” oszlopba nem kell 
begépelni a pénztár nevét, hanem a mezőben található  segítségével kiválasztható. 
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1.5. Általános kimenő számlázás 
 

• Számlázási előjegyzés generálása ablakra felkerült a generálandó tételek 
egységára. 

 
„Általános kimenő számlázás” modulban számlázási előjegyzés készítésekor („Ablak váltás” 
menüpont) a megjelenő „Előjegyzés” ablakban a „Számla készíthető” státuszú számlák esetében 
megjelenítésre kerül a számlázandó egységár. 
 

 



   

 

 

- 8 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 



   

 

 

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

 

2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Hitelkártyás fizetés készpénzes, vagy átutalásos fizetési módként kezelése. 
 

Rendszerparaméterként állítható, hogy a hitelkártyás fizetés „azonnali” fizetési módnak minősül-e 
vagy sem. 
 

 
 

- „Azonnali” fizetési mód esetén, a hitelkártyás fizetéssel kibocsátott számlák úgy kezelődnek 
a rendszerben mintha készpénzes fizetési módúak lennének. Például „Munkalap” modulban 
ebben az esetben a munkalap csak akkor állítható „Gj.átadva” állapotba, ha a munkalaphoz 
tartozó SERO számla kiegyenlítésre került. 

- „Nem azonnali” fizetési mód esetében a hitelkártyás fizetéssel kibocsátott számlák úgy 
kezelődnek a rendszerben, mintha átutalásos fizetési módúak lennének. Például „Munkalap” 
modulban ebben az esetben a munkalap a számla kiállítását követően átáll „Gj.átadva” 
állapotba. 

 
• Meghatalmazás 
 
A Szerviz/Munkafolyamatok/Munkalap modul Nyomtatás/Biztosítási riportok/Meghatalmazás 
(xd16serinsurauth.rpt típusú) menüpontjával nyomtatható „Meghatalmazás” riporton két, egyenként 
250 karkter hosszú megjegyzés jeleníthető meg. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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• Munkalap sorszámok 
 

Szerviz/Munkafolyamatok/Munkalap modul Riportok/Nem létező mlapok menüpontjával 
nyomtatható „Nem létező munkalapszámok” riporton adott időszakra visszakereshetők (a 
számlaszámokhoz hasonlóan), hogy mely munkalap számok nem kerültek kiosztásra a rendszer által. 
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• Riport a még ki nem számlázott munkalapokról (amelyekre már minden ki lett 

tárolva) 
 

A Szerviz/Munkafolyamatok/Munkalap modul Riportok/Kitár. nem szlázott menüpontjával 
nyomtatható „Nyitott munkalapok, melyekre minden kitárolás megtörtént” riport megmutatja, 
hogy melyek azok a munkalapok, amelyekre minden feltett cikk kitárolásra került. 
 
A riport részletes változatán a munkalapok tételei is látszanak. 
 
Egyszerű típusú 
 
A riport tartalmazza: 

- Mlap ID 
- Rendszám 
- Alvázszám 
- Motorszám 
- Tulajdonos 
- Rend.dátuma 
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- Részleg 
- Állapot 
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Részletes típusú: 
 
A riport tartalmazza: 

- Mlap ID 
- Rendszám 
- Alvázszám 
- Motorszám 
- Tulajdonos 
- Rend.dátuma 
- Részleg 
- Állapot 
- Munkalapon szereplő cikkek: 

o Darabszáma 
o Mennyiségi egysége 
o Cikkszáma 
o Megnevezése 
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• Szélesebb „Részleg” mező 
 

„Új munkalap felvitele” ablakon szélesítésre került a „Részleg” mező, így jobban látható a 
kiválasztott részleg megnevezése. 
 

 
 

• Meghatalmazás 
 
„Munkalap” modul „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablakon a Nyomtatás/Biztosítási 
riportok menüpontból nyomtatható „Meghatalmazás” (xd16car_author3.rpt típusú) riporthoz 
beállítható alapértelmezett bankszámlaszám a rendszer „Általános törzskarbantartók/Riport 
megjegyzések” moduljában. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 



   

 

 

- 15 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 



   

 

 

- 16 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Betárolás gyári alkatrészek 
 

• „Betárolási bizonylat” nyomtatásakor nyomtató választás 
 
„Gyári alkatrészek gyári betárolása” ablak „Riportok/Szabadon indítható” menüpontból indítható 
„Betárolási bizonylat” nyomtatásakor – a már korábban megismert módon – módosítható a 
nyomtató. 
 

A riport megjelenését követőn a  ikon megnyomásával kiválasztható a nyomtató, majd a  
ikonnal nyomtatható a riport. 
 

 

3.2. Betárolás egyéb alkatrészek 
 

• „Betárolási bizonylat” nyomtatásakor nyomtató választás 
 
„Nem gyári cikkek betárolása” ablak „Riportok/Szabadon indítható” menüpontból indítható 
„Betárolási bizonylat” nyomtatásakor – a már korábban megismert módon – módosítható a 
nyomtató. 
 

A riport megjelenését követőn a  ikon megnyomásával kiválasztható a nyomtató, majd a  
ikonnal nyomtatható a riport. 
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3.3. Gyári alkatrész törzs 
 

• Új riport: Minimum szinten és alatta álló készletek 
 

A „Gyári alkatrészek karbantartása” ablak Riportok/Min. és alatti készl. menüpontból indítható új 
„Minimum szinten és alatta álló készletek” riport megmutatja, hogy a riport lehívásának 
pillanatában melyek azok a cikkek, amelyekből a készleten lévő mennyiség a minimum szinten, vagy 
az alatt található.  
Továbbá a riport megmutatja, hogy ezekből a cikkekből az optimális szint eléréséig mennyi a 
rendelendő mennyiség. 
A riport tartalmaz beszerzési árakat is, melynek segítségével a rendelendő mennyiség költsége is 
kalkulálható. 
 
A riport lehívásakor a „Kérem a riport paramétereit” ablakban megadhatóak a riport szűrési 
feltételei. 
 

 
 

A riport szűrhető telephelyekre, cikkcsoportra.  
Mivel cikkenként akár telephelyenként külön-külön beállítható a minimális-optimális készlet, ezért a 
riport szűrésekor is megadható, hogy a riport mely beállításokat figyelje. 
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Erre vonatkozik az alábbi szűrés: 
- „Mindkettő” jelölése esetében a készletfigyelésben részvevő cikkeket és a telephelyek 

beállításait listázza. 
- „Csak készletfigyelés” jelölés esetén csak a készletfigyelésben részvevő cikkeket listázza, 

ez a telephelyekre nem vonatkozik. 
- „Csak telephelyes” jelölés esetén csak a telephelyek beállításait listázza. 

 
- „Van érték megadva” jelölés esetén a riporton csak azok a cikkek jelennek meg, melyeknél 

felkapcsolásra került a „Készletszint figyelés” és melyekhez van beállítva minimális és 
optimális készlet. 

- „Nincs érték megadva” jelölés esetén a riporton a törzsben lévő összes cikk megjelenik a 
riporton, melynél a „Készletszint figyelés” felkapcsolásra került (függetlenül attól, hogy a 
minimális, optimális mennyiség töltve van-e). 
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A riport tartalmazza: 

- Cikkszám 
- Cikk megnevezés 
- Cikkcsoport 
- Beszerzési ár 
- Minimális készlet 
- Optimális készlet 
- Szabad készlet 
- Rendelendő mennyiség 
- Mennyiségi egység 

3.4. Egyéb alkatrész törzs 
 

• Új riport: Minimum szinten és alatta álló készletek 
 

A „Nem gyári alkatrészek/szolgáltatás karbantartás” ablak Riportok/Min. és alatti készl. 
menüpontból indítható új „Minimum szinten és alatta álló készletek” riport megmutatja, hogy a 
riport lehívásának pillanatában melyek azok a cikkek, amelyekből a készleten lévő mennyiség a 
minimum szinten, vagy az alatt található.  
Továbbá a riport megmutatja, hogy ezekből a cikkekből az optimális szint eléréséig mennyi a 
rendelendő mennyiség. 
A riport tartalmaz beszerzési árakat is, melynek segítségével a rendelendő mennyiség költsége is 
kalkulálható. 
 
A riport lehívásakor a „Kérem a riport paramétereit” ablakban megadhatóak a riport szűrési 
feltételei. 
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A riport szűrhető telephelyekre, cikkcsoportra.  
Mivel cikkenként akár telephelyenként külön-külön beállítható a minimális-optimális készlet, ezért a 
riport szűrésekor is megadható, hogy a riport mely beállításokat figyelje. 
 

 
 

Erre vonatkozik az alábbi szűrés: 
- „Mindkettő” jelölése esetében a készletfigyelésben részvevő cikkeket és a telephelyek 

beállításait listázza. 
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- „Csak készletfigyelés” jelölés esetén csak a készletfigyelésben részvevő cikkeket listázza, 
ez a telephelyekre nem vonatkozik. 

- „Csak telephelyes” jelölés esetén csak a telephelyek beállításait listázza. 
 

- „Van érték megadva” jelölés esetén a riporton csak azok a cikkek jelennek meg, melyeknél 
felkapcsolásra került a „Készletszint figyelés” és melyekhez van beállítva minimális és 
optimális készlet. 

- „Nincs érték megadva” jelölés esetén a riporton a törzsben lévő összes cikk megjelenik a 
riporton, melynél a „Készletszint figyelés” felkapcsolásra került (függetlenül attól, hogy a 
minimális, optimális mennyiség töltve van-e). 

 

 
 
A riport tartalmazza: 

- Cikkszám 
- Cikk megnevezés 
- Cikkcsoport 
- Beszerzési ár 
- Minimális készlet 
- Optimális készlet 
- Szabad készlet 
- Rendelendő mennyiség 
- Mennyiségi egység 
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3.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 
 

• Raktárból kiadás (belső) típusú bizonylat nyomtatása 
 
„Kitárolás” modulból eddig is nyomtatható volt a „Raktárból kiadás (belső)” típusú bizonylat, a 
„Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés” megfelelő verziójától már ebből a modulból is 
lehetőség van a nyomtatásra. 
A Nyomtatás / Raktárból kiadás menüpontból nyomtatható ez a riport, abban az esetben ha a 
kitárolás átadva státuszba kerül: 
- amennyiben van önálló pultos értékesítés, akkor a kitárolást követően azonnal 
- amennyiben nincs önálló pultos értékesítés, akkor a kitárolás modulban kell a kitárolást átadva 
státuszba tenni és utána nyomtatható. 
 
Azon ügyfelek, akik azt tapasztalják, hogy nem tudják ezt a riportot nyomtatni, azok vegyék fel a 
kapcsolatot a DLM Solutions munkatársaival., mert az adott logikai raktárnál nincsen beállítva, hogy 
bolti raktár. 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 
 

4.1. Új gépjármű beszerzések 
 

• „Rendelés visszaigazolva” státuszban módosítható besorolás 
 
„Új gépjármű beszerzés adatainak módosítása” ablakon a Módosítás/Besorolás menüpontból 
módosítható az adott „Rendelés visszaigazolva” státuszú gépjármű besorolása. 
 

 
 

• Rendelés export file 
 
„Új gépjármű beszerzés” ablak „Rendelés export” menüpontjából txt fileba exportálhatóak adott 
időszaki gépjármű beszerzések. 
A file tartalma bővítésre került az alábbiakkal: 

- Ügyfél név 
- Cím 
- Telefonszám 
- E-mail cím 
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4.2. Új gépjármű beérkeztetés 
 

• Beérkeztetés során megadható Modell-extra kapcsolat figyelés. 
 
Új gépjármű beérkeztetés során a „Gépjármű felszereltség” ablakon a „Tartozékok” 
kiválasztásánál a „Modell-extra kapcsolat figyelése” mezőpipálásával szűrhetők az adott 
modellhez (a Modell karbantartóban) rendelt tartozékok. 
 

 
 

4.3. Modell karbantartó 
 
• Alapfelszereltség kezelése 
 
A „Modell karbantartó” modulban adott modellhez hozzárendelhető alapfelszereltség. A modellhez 
alapfelszereltség hozzárendelésekor nem lehet megadni árat (hiszen ez része a modellnek az 
alapárban benne van a díja). 
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Beérkeztetés során az alapfelszereltség alapból megjelenítésre kerül a gépjárműhöz. 
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5. CRM 

5.1. CRM 
 
• Szervizbehívó 
 
Az ügyfeleknek küldött szervizbehívón megoldható, hogy ne a cég „aláírása”, hanem egy „pecsét 
helye” felirat látszódjon. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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• Értesítési mód 
 
A CRM/Munkafolyamatok/CRM modul menüsorára felkerült az Ért.mód ell. és jav. Nyomógomb. 
Ennek segítségével ellenőrizhető egy adott CRM-feladat értesítési módja. A nyomógomb kizárólag a 
modul CRM-napló részének „Feladatonként” fülén működik. 
 

 

Először be kell treffelni az elvégzendő feladatokat. Az Ért.mód ell. és jav. nyomógombra kattintva a 
rendszer leellenőrzi, hogy minden partner rendelkezik-e a megadott értesítési módnak megfelelő 
elérhetőséggel. 
 
Például: ha a betreffelt feladatok között szerepel olyan partner, akinek emailben kellene 
szervizbehívót küldeni, de nincs email-címe, a rendszer „levél”-re állítja át az értesítési módot. 
 
A rendszer a módosítás sikeres elvégzéséről visszaigazolást küld. 
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6. JELENTÉSEK 

6.1. Használt gépjármű jelentések 
 

• Szabad készletek riport szűrése 
 
„Jelentések/Gépjármű értékesítés/Használt gépjármű jelentések” modul Készletek/Szabad 
készletek menüpontja alól indítható „Szabad használt gépjármű készlet” riport futtatásakor 
választható, hogy személyautókra (SZGK) vagy motorkerékpárokra vonatkozzon. 
 

 

 

 

6.2. Új gépjármű jelentések 
 

• Új oszlop az „Adott időszakban beérkezett jelenleg készleten lévő új gépjármű 
beszerzések” riporton 

 

„Jelentések/Gépjármű értékesítés/Új gépjármű jelentések” modul Készletek/Beszerzés riportok 
menüpontja alól indítható „Adott időszakban beérkezett jelenleg készleten lévő új gépjármű 
beszerzések” riportra felkerült egy új oszlop „Partner”. A „Partner” oszlop tartalmazza az adott 
gépjárműhöz rendelt vevőt (amennyiben már van).  
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6.3. Számlajelentések 
 

• Számlák telephelyenkénti szűrése 
 
„Jelentések/Pénzügyi tevékenység/Számlajelentések” modul „Számlák/Adott időszaki 
számlák/Számlaszám szerint” menüpontból lehívható számlák szűrhetőek telephelyenként. 
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7. KARBANTARTÓ MODULOK 

7.1. Óradíj karbantartó 
 

• Összefoglaló táblázat 
 
A Szerviz/Törzskarbantartók/Szerviz alap óradíjak modul Riportok/Óradíjak riport menüpontja alól 
indítható „Szervizben alkalmazott alapóradíjak” riporton megtekinthető az aktuális óradíjak 
összefoglaló táblázata.  
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8. MINDEN MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Csak készpénzes számla 
 
Rendszerparaméterként beállítható, hogy amennyiben egy ügyfélnek van teljesítetlen számlája, a 
számla teljesítéséig kizárólag készpénzes számlát lehessen neki nyomtatni. A paraméterhez ún. 
türelmi időt kell megadni (hány napja járt le a számla fizetési határideje). 
 
A „Fizetési mód” változtatása joghoz köthető (azaz a vezetőnek lehet ennek ellenére jogosultsága 
módosítani a fizetési módot és átutalásos számlát kiállítani). 
 
A számla kiállításakor a rendszer erre a beállításra figyelmeztet. 
 

 
 

A fizetési mód meghatározása ablakon pedig a „Fizetési mód” mező csak a jogosultsággal 
rendelkező személyeknek módosítható. 
 

 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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9. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

 
• SERO és PARO számlák 

 
Értékesítési akció alá tartozó alkatrészek számlázásakor (szerviz és pultos értékesítés is) a 
végszámla alján megjelenik egy szövegdoboz az ügyfélnek adott kedvezményekről az értékesítési 
akció nevének és a kedvezmény mértékének feltűntetésével. 
 

 
 

• Modell árlista 
 
Az Autókereskedelem/Munkafolyamatok/Új autók/Új gépjármű értékesítés modul Riportok/Modell 
árlisták menüpontja alól nyomtatható „Modell árlista” riportok jobb alsó sarkában lévő elérhetőségek 
közé felkerült az adott kereskedés email- és webcíme is. 
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• Központi szerviz akció karbantartás 
 
Elkészült a rendszer azon fejlesztése, mellyel a Honda Hungary Kft. a központilag meghirdetett 
akciókat központilag tudja karbantartani (az akcióba tartozó cikkeket, cikkcsoportokat, 
kedvezményeket stb.). 
 
A K2D rendszer indításakor kapcsolódás történik a Honda Hungary Kft. szerveréhez, ellenőrzésre 
kerül van-e frissebb verziójú akció, mint az adott ügyfélnél. Amennyiben van, akkor ez letöltésre kerül. 


