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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Tárgyi eszköz modul 
 

• Hozzárendelt GENI 
 
Egy adott tárgyi eszközhöz tartozó GENI számla az „Általános bejövő számla törlése” gombra ( ) 
kattintva eltávolítható. 
 
Ebben az esetben a GENI számla nem törlődik a rendszerből, csupán a kapcsolata szűnik meg a 
tárgyi eszközzel. 
 

 
 

• Értékcsökkenés kerekítése 
 
Amortizáció generálásakor a rendszer egész számra kerekíti az értékcsökkenést. 
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1.2. Főkönyv 
 
• Cash-flow 
 
A rendszerből elkészíthető a hivatalos cashflow riport, hasonlóan a mérleg és 
eredménykimutatáshoz. 
A Cashflow séma beemeléséhez kérje a DLM Solution munkatársainak segítségét. 
 

I. A riport paraméterezése: 

1. Tárgyév oszlop adatainak töltése: 
„Főkönyv” modul Törzskarbantartás/Főkönyvi riportok menüpontban végezhető a 
paraméterezés. 
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A sorok előtt található  jeleket kell addig lenyitni, amíg az első paraméterező sort meg nem 
találjuk. 
 

 

A paraméterezendő sor kijelölését követően a  ikonnal megnyitjuk. Majd a  ikon 
segítségével tehetjük fel a paraméterezendő sorokat. 
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Mezők jelentései: 

• Előjel +/-: ezzel szabályozható, hogy a meghatározott főkönyvi szám/számok 
egyenlege milyen előjellel jelenjen meg a riporton. 

• Név(n): megadható az adott sornak egy megnevezés, kitöltése nem kötelező. 

• Egyenleg: pipálása esetén a megadott főkönyvi szám egyenlege, vagy a beállított 
főkönyvi számok közös egyenlege jelenik meg a cashflow-ban. 

• Egyen.előjel: pipálása esetén a rendszer figyeli, hogy a megadott főkönyvi szám 
egyenlege Tartozik vagy Követel. Ezzel egy adott sornál szabályozható, hogy a 
megadott főkönyvi szám (vagy főkönyvi számok) egyenlege csak akkor jelenjen meg, 
ha azok egyenlege (közös egyenlege) Tartozik vagy Követel. 

• Tartozik v. Követel: szorosan kapcsolódik az „Egyen.előjel” mezőhöz. Jelentősége 
csak akkor van, ha az „Egyen.előjel” pipálásra került. A Tartozik, vagy Követel mező 
pöttyözésével adható meg, hogy a megadott főkönyvi számok Tartozik, vagy Követel 
egyenlege esetén szerepeljenek a megadott sor tatalmában. 

• Sor típus (Tárgyév/Előző év/Előző évek módosítása): segítségével szabályozható, 
hogy a megadott főkönyvi szám a cashflow riport melyik oszlopában jelenjen meg. 

• Cash-flow: pipálása esetén a beállított főkönyvi szám/számok változását számolja az 
előző évhez képest.  
 
Mint ismeretes a Cashflowban alapvetően 2 féle sortípus van. Az egyik, amely az adott 
főkönyvi szám/számok adott év egyenlegét tartalmazza (pl. Elszámolt amortizáció). A 
másik, amely az adott főkönyvi szám/számok változását mutatja egy másik (általában 
az előző év) időszakhoz képest (pl. Szállítói kötelezettség változása). 



   

 

 

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

A „Cash-flow” jelölőnégyzet segítségével ez a 2 féle számolási mód szabályozható. 
 

• Év: használata „Előző év” típusú sornál szükséges. Segítségével megadható, hogy a 
beállított főkönyvi számok, vagy konkrét összeg mely előző évre legyen érvényes. 

• Konkrét összeg: használata az „Előző év” típusú soroknál lehetséges. Kitöltésekor 
az adott sor előző évi konkrét összegét kell megadni. Az „Előző év” típusú sorok 
tartalma a riport lehívásakor választható, 2 féle lehet: 

1. Konkrét összeg: a cashflow riport az előző év tartalmát a „Konkrét összeg” 
mezőben megadott összegből hozza. 

2. Előző év göngyölített: a beállított főkönyvi számok alapján, azok egyenlegeiből 
veszi a különbséget (hasonlóan, mint a Tárgyév).  

• Főkönyvi szám maszk: itt adható meg, hogy az Előző év, vagy a Tárgyév oszlopban 
mely főkönyvi szám/számok egyenlegét kell megjeleníteni. 
Lehetséges főkönyvi szám maszkok megadása is: 

 
Fontos, hogy amennyiben egy cashflow sorban adott főkönyvi számok közös 
egyenlegét, előjel (Tartozik/Követel) figyeléssel kell megjeleníteni, akkor azokat nem 
külön-külön sorban kell felvinni a paraméterezésben, hanem egy sorban, egymás után 
vesszővel elválasztva. 
 
 

Tárgyév adatainak megadásakor a sorok töltése a következő: 
1. A sor tartalma valamely főkönyvi szám/számok egyenlegének változását mutatja (pl. Szállítói 

kötelezettség változása) 
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Megadásnál a következőkre kell figyelni: 
„Egyenleg”: kerüljön pipálásra 
„Egyenleg előjel” + „Tartozik v. Követel”: kerüljön pipálásra 
„Sor típus”: Tárgyév legyen 
„Cash-flow”: kerüljön pipálásra 
„Fők.szám maszk”: megfelelően legyen töltve 
 
A fenti sor magyarázata: a Cashflow riport „Szállítói kötelezettség változása” sor Tárgyév 
oszlopában a 442-vel kezdődő főkönyvi számok Tárgyév egyenlege (amennyiben az Követel 
egyenlegű) és az Előző év egyenlegének (amennyiben az Követel egyenlegű) különbsége fog 
megjelenni. (Amennyiben valamelyik évi egyenleg nem Követel előjelű, azt az évet 0-val 
számolja a rendszer). 



   

 

 

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

 
2. A sor tartalma valamely főkönyvi szám/számok adott évi egyenlegét mutatja (pl. Elszámolt 

amortizáció) 
 

 
 

Megadásnál a következőkre kell figyelni: 
„Egyenleg”: kerüljön pipálásra 
„Egyenleg előjel” + „Tartozik v. Követel”: kerüljön pipálásra, ha a rendszer figyelje az 
egyenleg előjelét is 
„Sor típus”: Tárgyév legyen 
„Cash-flow”: NE kerüljön pipálásra 
„Fők.szám maszk”: megfelelően legyen töltve 
 
A fenti sor magyarázata: a Cashflow riport „Elszámolt amortizáció” sor Tárgyév 
oszlopában az 57-tel kezdődő főkönyvi számok Tárgyévi egyenlege jelenik meg (az egyenleg 
előjelétől függetlenül (mivel az „Egyenleg előjel” nem került pipálásra)). 
 

Előző év adatainak megadásakor a sorok töltése a következő: 
Az előző év adatai 2 féle képen adhatóak meg: 

1. Konkrét összeggel 
2. Paraméterezve 

A riport lehívásakor megadható, hogy a riport Előző év oszlopa melyik módszerrel töltődjön. 
 

1. Konkrét összeg: 
A sor tartalma valamely főkönyvi szám/számok felrögzített konkrét összegét tartalmazza. 
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Megadásnál a következőkre kell figyelni: 
„Egyenleg”: nincs jelentősége a töltésnek 
„Egyenleg előjel” + „Tartozik v. Követel”: nincs jelentősége a töltésnek 
„Sor típus”: Előző év legyen 
„Cash-flow”: nincs jelentősége a töltésnek 
„Fők.szám maszk”: nincs jelentősége a töltésnek 
„Év”: ki kell választani a felvitt konkrét összeg melyik évre vonatkozzon 
„Konkrét összeg”:itt vihető fel a konkrét összeg forintban  
 
A fenti sor magyarázata: a Cashflow riport „Elszámolt amortizáció” sor Előzőév oszlopában 
- amennyiben a riport lehívásakor a „Konkrét összeg” mező kerül pipálásra – (és az adatokat 
ezer Ft-ban kérjük le), akkor 1.000 jelenik meg. 
 

2. Paraméterezve: 
A sor tartalma 2 féle képen határozható meg, hasonlóan a tárgyév adataihoz: 
2.1.A sor tartalma egy változást mutat (Pl. Szállítói kötelezettség változása) 
2.2.A sor tartalma az adott évi egyenleget mutatja (Pl. Elszámolt amortizáció) 
 
A sorok paraméterezése megegyezik a Tárgyévi oszlop fent bemutatott paraméterezésével 
az alábbi eltéréssel: 
1. „Sor típus”: Előző év legyen 

 
II. A riport lehívása 

A jelentés a Riportok/Cash-flow riportok/Cash-flow menüpontból indítható. 
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A megadható paraméterek a következők: 

• „Dátum intervallum”: megadható, hogy a tárgyév adatai milyen intervallumra 
vonatkozzanak. 

• „Besz.kész.dátum”: megadható, hogy a kinyomtatott beszámolón milyen dátum 
szerepeljen, mint készítés dátuma. 

• „Előző év”: pipálása esetén az Előző év oszlop adatainak a tartalmát az előző évre 
beállított paraméterezésnek megfelelően számolja (lásd. fentebb) 

• „Konkrét összeg”: pipálása esetén az Előző év oszlop adatainak tartalmát a felvitt 
konkrét összegből hozza. 

• „Érték 1000 Ft-ban” pipálása esetén az értékek 1000 Ft-ra kerekítve jelennek meg. 
• „Van tizedes”: pipálása esetén az értékek tizedes pontossággal jelennek meg. 
• „Sztornó is”: pipálása esetén a stornó tranzakciók is beszámításra kerülnek a 

számolásba. 
• „Előző év – Teljes év”: jelölése esetén a rendszer a „Dátum intervallumban” 

megadott adatokat az előző év ugyanilyen időszakához viszonyítja. (Ha pl. a Dátum 
intervallum pl. 2009.01.01-2009.09.31, akkor ezt viszonyítja a 2008.01.01-2008.12.31-
hez). 
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„Előző év – Dátum intervallum”: jelölése esetén a rendszer a „Dátum intervallumban” 
megadott adatokat a teljes előző évhez viszonyítja. (Ha pl. a Dátum intervallum pl. 
2009.01.01-2009.09.31, akkor ezt viszonyítja a 2008.01.01-2008.09.31-hez). 
 

 -t követően a rendszer először a lehívás ablakban jeleníti meg az adatokat. A 
megjelenített adatok itt manuálisan is módosíthatóak, de ezek az adatok nem kerülnek 
mentésre (következő lehíváskor visszaállnak az eredeti adatra). 

-t követőn a riport nyomtatható formában jelenik meg. 
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1.3. Készletfinanszírozás 
 
• MKB konstrukciók 
 
Betöltésre került 4 MKB Euroleasingnél használatos konstrukció: 
 
HONDA FINANCE Készlet Gj. Készletfinanszírozás MKB (gj. kora: 0-90 nap) 

HONDA FINANCE Készlet Gj. Készletfinanszírozás MKB (gj. kora: 91-420 nap) 

HONDA FINANCE Teszt Gj. Készletfinanszírozás MKB (gj. kora: 0-90 nap) 

HONDA FINANCE Teszt Gj. Készletfinanszírozás MKB (gj. kora: 91-420 nap) 

 

2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Önrész kedvezmények kezelése 
A rendszer 2 féle önrész kedvezmény kezelését teszi lehetővé: 

1. A cég és a biztosító is ad önrész kedvezményt, így az ügyfél fizetendő összege 0Ft. 
2. A cég ad önrész kedvezményt az ügyfélnek (a biztosító nem). 

 
Kezelés: 

1. A cég és a biztosító is ad önrész kedvezményt, így az ügyfél fizetendő összege 0Ft. 
 
Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészek-szolgáltatások modulban 
kell egy új számlatételt felvenni, pl. Önrész kedvezmény. Hasonlóan kell felvinni, mint az 
alábbi ablakot, ami fontos, hogy a Kedvezmény/Felár legyen kipipálva 
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Általános törzskarbantartók/Partnerek modulban a biztosítónál (pl. Uniqa) kell beállítani a 
Kapcsolatok/Biztosító típusnál az Önrész bónusz mellé felvinni az 1. pontban rögzített tételt. 
 

 
 

Ezt követően a munkalap kiállítása a megismert módon történik.  
A „Biztosítási információ” megadásakor az „Önrész felezés” mezőt pipálni kell.  
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Számlázást megelőzően megjelenik egy ablak, ahol beállítható, mennyi a cég által adott 
önrész kedvezmény (ezt nem veszi figyelembe a rendszer a fizetési megoszlás 
meghatározásakor). 
Fontos, hogy a plusszal megadott összeg jelenti a kedvezményt (ez fog mínusszal megjelenni 
a számlán). 
 

 
 
 
A Számlán megjelenítésre kerül ez az összeg mínusszal. 
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A „Biztosítási információban” megadottaknak megfelelően meghatározásra kerül az ügyfél 
által fizetendő Önrész. Mivel a cég adott önrész kedvezményt, ez levonásra kerül az ügyfél 
önrész részéből. Továbbá mivel a „Biztosítási információ” alatt az „Önrész felezés” 
pipálásra került ezért az ügyfél maradék önrésze a biztosítót terheli. 
A „Fizetési megoszlás” kiállításakor ez feltűntetésre kerül. A Fizetendő teljes összeg a 
Biztosító nevére kerül. 
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2. A cég ad önrész kedvezményt az ügyfélnek (a biztosító nem). 
 

Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészek-szolgáltatások modulban 
kell egy új számlatételt felvenni, pl. Önrész kedvezmény. Hasonlóan kell felvinni, mint az 
alábbi ablakot, ami fontos, hogy a Kedvezmény/Felár legyen kipipálva 
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Általános törzskarbantartók/Partnerek modulban a biztosítónál (pl. Uniqa) kell beállítani a 
Kapcsolatok/Biztosító típusnál az Önrész bónusz mellé felvinni az 1. pontban rögzített tételt. 
 

 
 

Ezt követően a munkalap kiállítása a megismert módon történik.  
A „Biztosítási információ” megadásakor az „Önrész felezés” mezőt NEM kell pipálni.  
 
Számlázást megelőzően megjelenik egy ablak, ahol beállítható, mennyi a cég által adott 
önrész kedvezmény (ezt nem veszi figyelembe a rendszer a fizetési megoszlás 
meghatározásakor). 
Fontos, hogy a plusszal megadott összeg jelenti a kedvezményt (ez fog mínusszal megjelenni 
a számlán). 
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A Számlán megjelenítésre kerül ez az összeg mínusszal. 
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A „Biztosítási információban” megadottaknak megfelelően meghatározásra kerül az ügyfél 
által fizetendő Önrész. Mivel a cég adott önrész kedvezményt, ez levonásra kerül az ügyfél 
önrész részéből, így a Fizetési megoszlás is ennek megfelelően kerül kiállításra.  

 
 

• Munkalap típusok 
 
Bizonyos típusú munkalapok nyitása jogosultsághoz köthető. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 
 

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Betárolás gyári alkatrészek 
 
• Vonalkód nyomtatása 
 
A „Betárolás – Gyári alkatrészek” modul főablakának Riportok/Etikett vonalkóddal menüpontja alól 
nyomtatható etiketteken szerepel az egészre kerekített bruttó lista ár is. (paraméter függő) 
  

 
A Lista ár felirat szabadon módosítható. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét.  
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• Betárolás megrendelés alapján 
 
Az „Új gyári cikk betárolás rekord felvitele” ablakon jogosultsághoz köthető a „Új tétel felvitele” 

gomb ( ). A kontroll alkalmazása esetén a felhasználó csak a korábban megrendelt cikkeket tudja 
betárolni. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 

 
 
 

3.2. Betárolás egyéb alkatrészek 
 
• Vonalkód nyomtatása 
 
A „Betárolás – Egyéb alkatrészek” modul főablakának Riportok/Etikett vonalkóddal menüpontja alól 
nyomtatható etiketteken szerepel az egészre kerekített bruttó lista ár is. (paraméter függő) 
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A Lista ár felirat szabadon módosítható. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét.  
 
• Betárolás megrendelés alapján 
 
Az „Új nem gyári cikk betárolás felvitele” ablakon jogosultsághoz köthető a „Új elem felvitele” 

gomb ( ). A kontroll alkalmazása esetén a felhasználó csak a korábban megrendelt cikkeket tudja 
betárolni. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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3.3. Rendelés egyéb alkatrészek 
 

• Új tétel felvitele 
 
A „Kijelölt nem gyári cikk rendelés módosítása” ablakon jogosultsághoz köthető a „Rendelés tétel 

felvitel” gomb ( ). A kontroll alkalmazása esetén a felhasználó csak készletfoglalásra és 
raktárfeltöltésre tud rendelni. 
 

 

3.4. Gyári alkatrész törzs 
 
• Vonalkód nyomtatás 

 
A 3.1 pontban említett vonalkód riport a „Gyári alkatrészek karbantartása” ablak Riportok!Etikett 
vonalkóddal menüpontja alól is nyomtatható. 
 
• , Készletszintfigyelés 

 
Készletszintfigyelés mező bejelölése jogosultsághoz köthető. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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3.5. Egyéb alkatrész törzs 
 
• Vonalkód nyomtatás 

 
A 3.2 pontban említett vonalkód riport a „Gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás” ablak 
Riportok!Etikett vonalkóddal menüpontja alól is nyomtatható. 
 
• , Készletszintfigyelés 

 
Készletszintfigyelés mező bejelölése jogosultsághoz köthető. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 

3.6. Alkatrészböngésző 
 

• Árajánlat 
 
Az „Új ajánlat készítése” ablakon kedvezmény is megadható a sürgősségi felárhoz hasonló módon. 
Kedvezmény megadásához negatív értéket kell megadni a „Sürgősségi felár/kedvezmény” 
mezőben, majd a megfelelő cikkek betreffelése után a % gombra kell kattintani. 
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3.7. Vevői alkatrész rendelés / Pultos értékesítés 
 
• PARO számla – vevő külső kódja 
 
A PARO számlákon paramétertől függően megjelenik a vevő partner „külső kódja”. A beállításhoz 
kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 
 

4.1. Új gépjármű értékesítés 
 
• CARO számla – személyigazolvány szám 
 
A CARO számlákon paramétertől függően megjelenik a vevő partner (magánszemély) személyi 
igazolványszáma. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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4.2. Teszt gépjármű előjegyzés 

 

• Teszt gépjárműből átminősített gépjárművek előjegyzésének törlése 
 
Az „Időpontok generálása” ablakban az 1-es helyen piros színnel megjelenítésre kerülnek a nem teszt 
gépjárművek is, abban az esetben, ha az adott hónapra van legenerált időpontja. 
 
Ha a treffelés mezővel aktív lesz egy gépjármű, akkor a 2-es részen megjelennek az időpontok. 
Ezekből törölhető, ha nincs időpont bemeszelve rá a főmaszkon.  
 

Amennyiben az összes időt kell törölni, elég a piros treffet kivenni és a   gombot kell megnyomni. 
Ha törli az összes generált napját, akkor az 1-es listából is kiveszi a rendszer a gépjárművet. 
 

 

1 

2 
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5. JELENTÉSEK 
 

5.1. Vezetői jelentések / Kedvezmények, akciók 
 
• Veszteséges számlázások 
 
A Jelentések/Vezetői jelentések/Kedvezmények, akciók modul Pénzügyi riportok/Veszteséges 
számlázások menüpontja alól indítható Megadott árrés alatt értékesített alkatrészek riporton látszik 
az adott cikk megnevezése is.  
 

 

6. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

6.1. Kontakt személy telefonszám 
 
Kontakt személy megadásakor („Partnerhez tartozó személyes adatok” ablak) kötelező a telefonszám 
megadása. 
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