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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Bankkivonatok feldolgozása 
 

• Számlakép megtekintése 
 
Bankkivonat feldolgozása során a „Számla válogatása” ablakra felkerült egy új nyomógomb: INFO. 
 

 
 

Az INFO nyomógombjára kattinva felugrik a Számla információ ablak, ahol látszik: 
- A GENI számlához kapcsolódó szkennelt dokumentum  

- A  nyomógombbal megtekinthető a kimenő számla számlaképe. 
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1.2. Folyószámlakezelés 
 
• Fizetési felszólítás 
 
A Fizetési felszólítás riporton rendszerparaméter függően megjelenik az adott partner összes nyitott 
számlája (azok is, amelyeknek még nem járt le a fizetési határideje). 
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Az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban szabályozható az adott blokk 
Fizetési felszólítón történő megjelenítése. 
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Amennyiben az „XD16ACC_PWARN2” sorban az ID651 sor státusza „élő” akkor megjelenik a 
Fizetési felszólítón az adott partner összes nyitott számlája egy külön blokkban. 
 
A fenti beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak a segítségét. 

 
• Paraméterezett folyószámla riport 
 
A „Paraméterezett folyószámla” riport indításakor megjelenő szűrő ablakban a Fizetési mód szűrés 
jelölőnégyzet pipálására felugranak az élő státuszú fizetési módok, ahol megadhatók a szűrési 
feltételek. 
Ennek segítségével szűrhetőek a riporton megjelenő számlák fizetési mód szerint. 
 

 
 
 

1.3. Tárgyi eszköz modul 
 
Elkészült a K2D rendszer Tárgyi eszköz modulja, mellyel a cég tárgyi eszközeinek kezelése teljes 
körűen megoldható (beszerzés, értékcsökkenés számolás, kivezetések, értékesítés, selejt stb. és 
mindezek könyvelése)! A bevezetés és használat részleteiről kérjük, érdeklődjenek a DLM Solutions 
munkatársaitól! 



   

 

 

- 6 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
  

1.4. Főkönyv 
 
• Management könyvelés szűrése riportoknál 
 
Korábbi hírlevelünkben már tájékoztattuk ügyfeleinket, hogy a K2D rendszerben lehetőség van ún. 
management könyvelésre (részlegek, divíziók egymás közötti belső számlázásainak könyvelésére). 
 
Ezek a management típusú könyvelések kiszűrhetőek a normál könyvelés tételei közül, így az alábbi 
riportok alapértelmezettként nem tartalmazzák ezeket a belső könyveléseket: 
Riportok menüpont almenüpontjai: 

• Főkönyvi kivonat 
• Főkönyvi karton 
• Eredménykimutatás 
• Mérleg 
• Cashflow 
• Költségmátrix 
• Főkönyvi riport 

 
A management típusú könyvelés kimutatására a Riportok menüpont Management listák 
almenüpontjában találhatók a megfelelő riportok: 
 
• Több riport és riport szűrés egyszerre történő megnyitása 
 
Főkönyvi riportok esetében lehetőség van arra hogy egy már megnyitott riport mellé megnyissunk egy 
másikat, a nélkül, hogy az előzőt becsuknánk. Így például lehet egyszerre nyitva: 

• Főkönyvi kivonat és Mérleg 
• Főkönyvi kivonat és Eredménykimutatás 
• Főkönyvi kivonat és Cashflow 
• Főkönyvi karton és Mérleg 
• Főkönyvi karton és Eredménykimutatás 
• Főkönyvi karton és Cashflow 
• Törzskarbantartás/Főkönyvi riportok menüpont és Mérleg 
• Törzskarbantartás/Főkönyvi riportok menüpont és Eredménykimutatás 
• Törzskarbantartás/Főkönyvi riportok menüpont és Cashflow 

 

Az egyes ablakokat letenni az ablak jobb felső sarkába található  ionnal lehet. Ezt követően a 
rendszer a nyitott ablakot – a jelenlegi szűrést megtartva – leteszi az ablak jobb alsó sarkába. 
Ezt követően nyitható új ablak. 
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Vannak olyan riportok, amelyek továbbra sem nyithatóak egyszerre, ekkor a rendszer üzenetet küld: 
 

 
 
Egyszerre nem nyitható riportok például: 

• Főkönyvi kivonat és Főkönyvi karton 
• Mérleg és Eredménykimutatás 

 
• Előző évi adatok megjelenítése: Mérleg, Eredménykimutatás, Cashflow 
 
„Főkönyv” modulból indítható Mérleg, Eredménykimutatás és Cashflow riportok esetében az „Előző 
év” oszlop tartalma 2 féle képen tölthető: 
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1. Konkrét összeg 

 
A Mérleg, Eredménykimutatás, Cashflow riportok lehívásakor, amennyiben a „Konkrét összeg” kerül 
pipálásra, akkor a rendszer a Törzskarbantartás/Főkönyvi riportok menüpontból indítható 
„Könyvelési riportok” ablakban beállított adott évhez tartozó „Konkrét összeg” mezőből veszi az 
értéket. 
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2. Főkönyvből gyűjtött adat 

 
A Mérleg, Eredménykimutatás, Cashflow riportok lehívásakor, amennyiben az „Előző év” kerül 
pipálásra, akkor a rendszer a Törzskarbantartás/Főkönyvi riportok menüpontból indítható 
„Könyvelési riportok” ablakban beállított „Előző év”-hez tartozó „Főkönyvi szám maszk” 
mezőben beállított főkönyvi számok egyenlegéből veszi az értéket. 
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1.5. Általános kimenő számlázás 
 
• Nem élő tételek 
 
„Általános kimenő számlázás” modulban számlázási előjegyzés készítésekor („Ablak váltás” 
menüpont) a megjelenő „Előjegyzés” ablakban a törölt (nem élőre állított) tételek piros háttérrel 
jelennek meg. 
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1.6. Készletfinanszírozás 
 
• Technikai számlák külső számlaszám mezőjében szerződésszám 
 
Készletfinanszírozás esetén generálódó technikai VIRI és VIRO (tőketartozás és törlesztés 
típusúaknál is) számlák esetében a számlák külső számlaszám mezőjébe az adott 
készletfinanszírozás szerződésszáma kerül automatikusan. 
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• 1. Dimenzió a Technikai számlák esetében 
 
Készletfinanszírozás esetén generálódó technikai VIRI és VIRO (tőketartozás és törlesztés 
típusúaknál is) számlák esetében az 1. Dimenziót a Finanszírozótól érkezett és felrögzített GENI 
bejövő számla 1. Dimenziójából örökli.  
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1.7. Kontírozás 
 
• Bank és Pénztár kontírozásánál látszik a GENI (bejövő számla) külső számlaszáma  

 
„Főkönyvi dimenzionálás” modul „Pénztár kontírozása” és „Bank kontírozása” menüpontból 
indítható bank és pénztár kontírozásakor a GENI bejövő számla száma mellett látszik a számla 
eredeti külső számlaszáma is. 
 

 
 
 

• Módosító és érvénytelenítő számla könyvelési dátuma 
 
Módosult a módosító és érvénytelenítő számla könyvelési dátuma. A jelenleg érvényben lévő 
dátumok alapértelmezettként: 
I. Kimenő számlák: 

1. Nem folyamatos teljesítésű kimenő számlák: 
• Érvénytelenítő számla esetében: 

� Számla dátum: mai nap 
� Teljesítési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma 
� Könyvelési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma (=teljesítési dátum) 

• Módosító számla esetében: 
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� Számla dátum: mai nap 
� Teljesítési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma 
� Könyvelési dátum: mai nap (=számla dátum) 

 
2. Folyamatos teljesítésű kimenő számlák: 

• Érvénytelenítő számla esetében: 
 

2.1. Az eredeti számla teljesítési dátuma későbbi, mint a stornó számla számla 
dátuma: 

� Számla dátum: mai nap 
� Teljesítési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma 
� Könyvelési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma (=teljesítési dátum) 

 
2.2. Az eredeti számla teljesítési dátuma korábbi, mint a stornó számla számla 

dátuma: 
� Számla dátum: mai nap 
� Teljesítési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma 
� Könyvelési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma (=teljesítési dátum) 

 
• Módosító számla esetében: 

 
2.1. Az eredeti számla teljesítési dátuma későbbi, mint a stornó számla számla 

dátuma: 
� Számla dátum: mai nap 
� Teljesítési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma 
� Könyvelési dátum: eredeti számla teljesítési dátuma (=teljesítési dátum) 

 
2.2. Az eredeti számla teljesítési dátuma korábbi, mint a stornó számla számla 

dátuma: 
� Számla dátum: mai nap 
� Teljesítési dátum: mai nap (=számla dátum) 
� Könyvelési dátum: mai nap (=teljesítési dátum) 

 
II. Bejövő számlák 

 
Bejövő számlák esetében, amennyiben a „Helyesbítő” pipálásra kerül, akkor a bejövő GENI számla 
könyvelési dátuma a felrögzített számla Számla dátuma. 
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2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Kontakt személy 
 
A Szerviz/Munkafolyamatok/Munkalap modul nyitóablakán látszik a kontakt személy oszlop is. 
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3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Betárolás gyári alkatrészek 
 
• Vonalkód 
 
Amennyiben a „Gyári alkatrész betárolás módosítása” ablakból F3-ra nyíló „Gyári alkatrész 

kiválasztása betároláshoz” ablakon keresztül rögzítünk új cikket a gyári alkatrész törzsbe ( ), 
akkor a felugró ablakon a vonalkód is megadható. A Vonalkód automatikusan feltöltődik a Cikkszám 
mező tartalmával, de tetszés szerint átírható.  
 

 

3.2. Betárolás egyéb alkatrészek 
 
• Vonalkód, számlázási csoport 
 
Amennyiben a „Nem gyári cikk betárolás módosítása” ablakból F3-ra nyíló „Nem gyári cikk 

kiválasztása” ablakon  keresztül rögzítünk új cikket az egyéb alkatrész törzsbe ( ), akkor a felugró 



   

 

 

- 17 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

ablakon a vonalkód is megadható. A Vonalkód automatikusan feltöltődik a Cikkszám mező 
tartalmával, de tetszés szerint átírható.  
 
Továbbá a Számlázási csoport is megadható. 

 
 

3.3. Gyári alkatrész törzs 
 
• Készletszintfigyelés 

 
A „Gyári alkatrészek karbantartása” ablakon a Készletszintfigyelés, Minimális készlet, Optimális 
készlet mezők tartalmára is végezhetők szűrések. 
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• Cikkcsoportok 
 
A „Gyári alkatrészek karbantartása” ablakon látszanak a Cikkfőcsoport, Cikkalcsoport mezők is, 
illetve az alkatrészek szűrhetőek is erre. 
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3.4. Egyéb alkatrész törzs 
 
• Készletszintfigyelés 

 
A „Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás” ablakon a Készletszintfigyelés, Minimális 
készlet, Optimális készlet mezők tartalmára is végezhetők szűrések. 
 

 
 
 

• Cikkcsoportok 
 
A „ Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás” ablakon látszanak a Cikkfőcsoport, 
Cikkalcsoport mezők is, illetve az alkatrészek szűrhetőek is erre. 
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3.5. Alkatrészböngésző 
 

• Cikk csoportok 
 
Az „Alkatrészböngésző” ablakon látszanak a Cikkfőcsoport, Cikkalcsoport mezők is. 
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3.6. Vevői alkatrész rendelés / Pultos értékesítés 
 
• Alapértelmezett „Saját készlet” és „Szabad készlet” 
 
Pultos értékesítés esetén az egyéb alkatrészek felrakásakor az „Alkatrészek kiválasztása” ablakon 
a „Saját raktárkészlet” és a „Szabad” jelölőnégyzetek alapértelmezettként jelölésre kerültek. Így az 
ablak azonnali lefuttatásával a szabad raktárkészleten lévő cikkek jelennek meg.  
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3.7. Kitárolások 
 
• Munkalap visszáru treffeléssel 
 
„Munkalap visszáru” típusú kitárolás esetén, amennyiben a kiválasztott cikkből az összes 
darabszám kerül visszáruzásra, akkor a „Munkalap információ” ablakon elég az adott 
cikket/cikkeket treffelni, nem szükséges a „Felhaszn.me” oszlop tartalmát törölni. 
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Amennyiben nem a teljes mennyiséget kell visszáruzni, akkor szükséges a mennyiség megadása. 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 
 

4.1. Új gépjármű értékesítés 
 
• Beérkeztetés nélkül nem lehet új gépjármű végszámlát kiállítani 
 
Rendszerparaméterként állítható, hogy ne lehessen új gépjármű végszámlát kiállítani a nélkül, hogy a 
gépjármű beérkeztetésre került volna. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét. 
 
Beállítása esetén végszámla kiállításakor a rendszer  figyelmeztetést küld és letiltja a végszámla 
kiállítását. 
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5. JELENTÉSEK 
 

5.1. Szervizjelentések 
 
• Felhasznált alkatrészek 
 
A „Jelentések/Szerviz/Szzervizjelentések” modul „Riportok/Felhasznált alkatrészek (kisker)” 
menüpontjából lehívható Adott időszaki alkatrészforgalom cikkenként riport összeállításakor 
lehetőség van partner szerinti szűrésre is. 
 
 

 
 

A Mégse ( ) gombra kattintva átugorható a szűrés. 
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6. MINDEN MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

6.1. Cikkfőcsoport, cikkalcsoport 
 
A Jelentések/Szerviz/Szervizjelentés és az Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Kitárolás 
modulból futtatható riportok közül néhánynál van lehetőség cikkalcsoport, cikkfőcsoport szűrésre. 
Ezek a riportok a következők: 
 
Szervizjelentés modul 
 
Adott időszaki alkatrész értékesítés riport 
xd16strparoout.rpt ver: 13 
xd16strparoout_gr.rpt ver: 6 
 
 
Adott időszaki alkatrész forgalom cikkenként riport 
xd16str_part_tra.rpt ver: 8 
 
Szevizjelentés adott időszakra felhasznált alkatrészre riport 
xd16serserinf_part.rpt ver: 7 
 
Kitárolás modul 
 
Gyári raktárkészlet állapot adott időpontban riport 
xd16stramount_g.rpt ver: 7 
xd16stramount.rpt ver: 10 
xd16stramount_g_an.rpt ver: 3  
 
Nem gyári raktárkészlet állapot adott időpontban riport 
xd16strgamount.rpt ver: 9 
xd16strgamount_g.rpt ver: 5 
xd16strgamount_g_a.rpt ver: 3 
 
Gyári aktuális szabad készlet riport 
xd16strfreestck.rpt ver: 4 
 
Nem gyári aktuális szabad készlet riport 
xd16strfreegstck.rpt ver: 4 
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7. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

7.1. Központi akciók kezelése 
 
Elkészült az a fejlesztés, amelynek segítségével a Honda Hungary Kft. központilag tudja létrehozni és 
karbantartani a különböző alkatrész és szerviz akciókat. Az egyes márkakereskedésekben a K2D 
rendszer menüjének indításakor a rendszer megvizsgálja van-e frissebb feltöltött akció verzió, mint az 
adott kereskedésnél, akkor lefrissíti. 
 

 
 
Ez a frissítés elindítható a K2D menü Karbantartás/Adat frissítés menüpontjából is. 
A Karbantartás/Adat frissítés napló alatt nyomon követhető a letöltések sikeressége, illetve, ha 
valamilyen oknál fogva az akciók frissítése nem működik. 
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7.2. Új Assistance funkció bevezetése 
 
Elkészítésre került a Honda Hungary Kft. igényei szerint az új assistance funkció bevezetése, 
melynek segítségével a márkakereskedések kezelni tudják a gépjárművekre érvényes assistance-t. A 
rendszer figyeli a gépjármű tulajdonságait, a munkalapra feltett alkatrészek tulajdonságait és ezekből 
meghatározza a gépjármű assistance érvényességét. 
Érvényes assistance esetén a rendszer a SERO-val (szerviz számla) együtt kinyomtat egy „kötvényt”. 
A K2D rendszer figyeli:  

• Az assistance fedezet kezdet és vége dátumot 
• CRM modul feladatkezelő figyeli a lejáró assistance fedezeteket 

 

7.3. Új gépjármű értékesítés – Összesített árlista 
 

A „Modell karbantartó” modul Riportok/Árlisták/Összesített árlista menüpontból indítható riport 
ezentúl lehívható az  „Új gépjármű értékesítés” modul Riportok/Összesített árlista menüpontjából 
is. 
 

 
 


