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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Tárgyi eszköz 
 

• Költséghely sablonok 
 
„Tárgyi eszközök nyilvántartása” modulban egy eszköz több költséghely felé szétbontható. Így a 
rendszer az eszközhöz kapcsolódó tételeket, értékcsökkenéseket a megadott költséghely sablon 
aránynak megfelelően bontja. 
 
 

 
 
Az eszköz rögzítése során az „Adatok módosítása” ablak „Sablonok” fülön rögzíthető a 

költséghely bontás. A  ikon megnyomását követően az ablak bal oldalán meg kell adni a sablon 
érvényességének kezdetét és végét. A „Költséghely sablon” mezőnél található  segítségével 
választhatunk a már felvitt sablonok közül. Ha új sablon rögzítésére van szükség, a „Költséghely 
sablonok” mezőre duplán kattintva, vagy az F3 billentyű lenyomásával megjelenik a „Költséghely 
sablonok” ablak. 
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Az ablakban a  ikon segítségével rögzíthetünk új sablont. A  ikon segítségével 

módosíthatunk egy már meglévő sablont. A  ikon segítségével pedig a kijelölt sablon másolható 
és módosítható. 
 
Új sablon felvitelekor meg kell adni a sablon megnevezését a „Megnevezés” mezőben. Majd az 

ablak alján található  ikon segítségével kell rögzíteni a költséghelyeket és megadni a 

költséghelyek megbontásának arányait. A sablon a  ikonnal állítható „Használható állapotba”. 
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Értékcsökkenés elszámolásakor a rendszer az eszköz költséghely sablonjában megadott aránynak 
megfelelően bontja és könyveli. 
 

 
 

2. Szerviz 

2.1. Munkalap 
 

• Árajánlat riporton rezsiköltségek megjelenítése 
 
A „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablak Nyomtatás/Árajánlatok menüpontjából 
indítható „Árajánlatok” riporton megjeleníthető rezsiköltség (apróanyag költség). A 
Nyomtatás/Árajánlatok menüpontra kattintást követően megjelenik a „Rezsiköltségek” ablak. Itt 
megadható műveletekre és alkatrészekre rezsiköltség összegben, vagy százalékosan.  
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Amennyiben százalék kerül megadásra, akkor a rendszer a munkalapra már feltett műveletek, 
és/vagy alkatrészek után számolja az rezsiköltség értékét.   
Az ajánlat készítésének többi lépése megegyezik a korábbiakban megismertekkel.  
 
Az „Ajánlat (Gépjármű javításra)” riporton megjelenítésre kerül a fent megadott tétel és összeg. 
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3. Alkatrészkereskedelem 

3.1. Betárolás – gyári alkatrészek 
 

• Új riport, amelyen riportozhatóak azok a cikkek amelyeknek a betárolás során 
megváltoztatásra került a beszerzési ára 

 
Gyári alkatrészek betárolása során amennyiben a beszerzési ár átírásra kerül, a „Logikai betárolás” 
menüpontra kattintva a rendszer figyelmeztetést küld. 
 

 
 

A megjelenő „Ezeknek a cikkeknek fog megváltozni az ára” ablakban a módosított beszerzés árral 
rendelkező cikkek megjelenítésre kerülnek.  
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Újdonság, hogy a képernyő tartalma kinyomtatható a  ikon segítségével. A „Betároláskor 
változtatott árú gyári cikkek listája” riport tartalmazza az alábbi adatokat: 
 
Fejléc: 

• Betárolás ID: a betárolás K2D rendszer azonosítója 
• Bizonylatszám: a betárolás során megadott bizonylatszám 
• Számlaszám: a betárolás, vagy a bejövő számla rögzítés során megadott számlaszám 
• Szállítás dátuma: a betárolás során megadott szállítási dátum 
• Szállító: a betárolás során megadott szállító megnevezése 
• Telephely: a betárolás során kiválasztott telephely megnevezése 
• Típus: a betároláskor kiválasztott betárolási típus 

 
Adattartalom: 

• Cikkszám: a betároláskor módosított beszerzési áru cikk cikkszáma 
• Megnevezés: a betároláskor módosított beszerzési áru cikk megnevezése 
• Régi beszerzési ár: a betároláskor módosított beszerzési áru cikk eredeti beszerzési ára 
• Új beszerzési ár: a betároláskor módosított beszerzési áru cikk új beszerzési ára 
• Különbség: régi és új beszerzési árak különbsége 
• Listaár árrése: a betároláskor módosított beszerzési áru cikk listaár árrése 
• Listaár: a betároláskor módosított beszerzési áru cikk listaára 
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3.2. Betárolás – egyéb alkatrészek 
 

• Új riport, amelyen riportozhatóak azok a cikkek amelyeknek a betárolás során 
megváltoztatásra került a beszerzési ára 

 
Működése megegyezik a 3.1. Betárolás – gyári cikkeknél megadottakkal. 

 
 

4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

4.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• xd16carordhel.rpt típusú Gépkocsi megrendelőn több módosítás történt 
 
Az xd16carordhel.rpt típusú „Gépkocsi megrendelőn” az alábbi módosítások történtek: 
 

• megye: levételre került a riportról 
• színkód: a szín mellett a színkódot is szerepel 
• rendelés szám: rendelés számnak a "szállító ID II"-et jelenik meg, és mellette a gépjármű ID I-

t száma 
• gépjármű árában tartozékok: "gj árában" típusú tartozékoknál a "rezsi oszlopba "X" jelenik 

meg 
• gépjármű ára mellett tartozékok: "gj ára mellett" típusú extráknál megjelenítésre kerül a bruttó 

ár a megjegyzés oszlopban 
• Kötelező bizt.: itt megjelenítésre kerül a biztosítási adatokban megadott biztosító neve 
• Casco bizt: itt megjelenítésre kerül a biztosítási adatokban megadott biztosító neve 
• Fizetett foglaló: itt az összes a teljesített előleg összege kerül megjelenítésre 
• E-mail: a kontakt személy telefonját és email-címe kerül megjelenítésre 
• Tel: a kontakt személy telefonját és email-címe kerül megjelenítésre 
• Finanszírozás: a finanszírozási adatokban megadott finanszírozó neve és a finanszírozás 

összege és a futamidő kerül megjelenítésre 
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• Autóbeszámítás: a beszámított autó(k) típusa, összege, rendszáma kerül feltűntetésre 
• Leánykori név: levételre került a riportról 
• gépjármű ára típusú extráknál: ("rezsi X") is szerepeltetésre kerül 

 
 
• Munkalap előjegyzés riporton szín és színkód feltűntetése 

 
„Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása” ablak Átadás/Felkészítés menüpontjából 
indítható szerviz felkészítés esetén a „Munkalap előjegyzés” ablakból nyomtatható „Munkalap 
előjegyzés” riportra felkerült a gépjármű színe és színkódja. 
 

 
 

4.2. Új gépjármű beszerzés 
 

• „Új gépjármű beszerzés” ablak Szűrés menüpont módosítása 
 
„Új gépjármű beszerzés” ablak Szűrés menüpontja módosításra került. Alapértelmezettként a 
„Leszállítva” és a „Rend.nélkül leszállítva” státuszú gépjárművek nem jelennek meg. 
 



   

 

 

- 10 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
 

 
• Beérkeztetés előtt módosítani lehet: Száll.II ID, Rendelés típus, Besorolás, és Akció 

pontokat 
 
„Új gépjármű beszerzés” modulban a beérkeztetést megelőzően lehetőség van még módosítani a 
szállító ID-II-t, a rendelés típust, a besorolást és az "akcióban" checkboxot. 
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5. CRM 

5.1. CRM 
 

• E-mail szerkesztés a CRM feladat elvégzését megelőzően 
 
A K2D rendszerből a rendszeresen generálódó CRM feladatok elvégezhetőek e-mail formájában (a 
beállításról és a feltételekről korábbi hírlevelünkben már tájékoztattuk ügyfeleinket). Amennyiben e-
mail küldési feladat kerül elvégzésre a K2D rendszerben, akkor meg lehet adni Tárgy, Megszólítás, 
Aláírás stb. mezőket. 
 
 

 
 

A  ikon segítségével megtekinthető a levél előnézete. 

Ezeket a kitöltött mezőket le lehet menteni. A rendszer -ra kattintáskor megkérdezi, hogy 
elmentse-e a felvitt módosításokat.  
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Ha már egy adott CRM típussal került mentésre email sablon, akkor legközelebb már azzal előtölti az 
e-mailt a rendszer. 
 

6. MINDEN MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 
• Bevezetésre került a hosszabb partner név kezelése 

 
A számlariportok esetében bevezetésre került a 50 karakter hosszúságú név kezelése. Így lehetővé 
válik hosszabb cégnevek kezelése is a rendszerben. 
 

 
 

• Érdeklődők keresése és belőlük partner készítés 
 
A K2D rendszer bármely moduljában a „Partnerek listája” ablakban zöld színnel megjelenítésre 
kerülnek a korábban érdeklődőként felvitt személyek. 
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Amennyiben valamilyen tranzakcióhoz (szerviz, gépjármű értékesítés stb.) egy már érdeklődőként 
felvitt személyt, vagy céget szeretnénk kapcsolni, akkor ezt csak úgy tehetjük meg, ha abból előbb 
partnert készítünk. 
 

 
 

Kiválasztáskor a rendszer erre figyelmeztet is, és kéri a hiányzó adatok megadását a „Partner 
módosítása” ablakban. 
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Az adatok mentését követően az érdeklődőből partner válik. 
 

7. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

7.1. Munkalap 
 

• Assistance érvényességi dátum megjelenítése 
 
A „Kijelölt munkalap adatainak módosítása” ablakra felkerült egy „Assistance érv.” mező, ahol 
látható, egy gépjármű assistance érvényessége. 
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• Honda Asssistance kezelés gépkocsik esetében 
 
Elkészült a K2D rendszerben a Honda gépkocsik Assistance kezelése. 
 

FOLYAMAT: 
 
A K2D rendszerben a munkalap nyitásakor, amennyiben a gépjármű megfelel az ASSISTANCE 
SZOLGÁLTATÁS HOSSZABÍTÁS követelményének (azaz a gépjármű nem idősebb 10 évnél), akkor 
a rendszer a munkalap „megrendelve” státuszba történő állításkor a következő figyelmeztetést küldi: 
 

 
 
Amennyiben az adott járműnek nincs ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSA, akkor megjelenik az üzenet, 
és amennyiben az ügyfél igényli az ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁST, akkor az ASSISTANCE 
SZOLGÁLTATÁS a számla dátumától számított 2. naptól fog élni 365 napon keresztül. 
 
Amennyiben az adott járműnek lejárt ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSA van, akkor megjelenik az 
üzenet, és amennyiben az ügyfél igényli az ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁST, akkor az 
ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS a számla dátumától számított 2. naptól fog élni 365 napon keresztül. 
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Amennyiben az adott járműnek van érvényes ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSA, de az lejár 30 
napon belül, akkor megjelenik az üzenet, és amennyiben az ügyfél igényli az ASSISTANCE 
SZOLGÁLTATÁST, akkor az ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS a lejárat dátumától fog élni 365 napon 
keresztül. 
 
Amennyiben az adott járműnek van érvényes ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁSA, de az 30 nap és 
180 nap közé esik, akkor az ügyfél igénybeveheti az ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁST, de a számla 
dátumától számított 2. naptól elkezdődik a 365 napos érvénnyesség. 
 
A HONDA ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS HOSSZABÍTÁS akcióban a következő cikkszámok 
vesznek részt: 
 

VIRTUÁLIS CIKKSZÁM CIKKSZÁM 

08ASSPH7000 06154PH7000 

08ASSPCX004 15400PCX004 

08ASSPDDE00 15400PDDE00 

08ASSPL2505 15400PL2505 

08ASSPLZD00 15400PLZD00 

08ASSRBAF01 15400RBAF01 

08ASSRBDE02 15420RBDE02 

08ASSRSRE01 15420RSRE01 

08AS2PLZD00 15430PLZD00 

08AS2RBDE02 15430RBDE02 

08AS2RSRE01 15430RSRE01 
 
 
 
 
Ezek az ún. VIRTUÁLIS CIKKSZÁMOK (ezeket a cikkszámokat a Honda Hungary Kft. kifrissítette 
a márkakereskedésekhez a K2D rendszerben, és minden beállítást elvégzett a működéshez), 
amelyek mögött mindig szerepel egy VALÓDI CIKKSZÁM. Amennyiben az ügyfél igénybe kívánja 
venni az ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS HOSSZABÍTÁST, úgy a munkalapra a fenti cikkszámokból 
kell kitárolni, foglalni 1 db-ot: 
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Ezután a szokásos módon le kell adni a rendelést a Honda Hungary Kft. felé, majd amikor 
megérkezik a valódi cikk (pl. olajszűrő), akkor be kell tárolni a VIRTUÁLIS CIKKSZÁMON azt. A 
betárolási bizonylat a következő képpen jelenik majd meg: 
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Azaz a betárolási bizonylaton látszik, hogy ez egy virtuális cikk, és látszik az a valódi cikkszám, ami 
mögötte van. 
 
A betárolást követően ki kell tárolni az adott munkalapra a virtuális cikket. Természetesen a 
munkalapra további cikkek (valódi cikkek) és munkadíjak tehetőek fel. 
 
Az olyan típusú munkalap számlázása esetén, amelyen van VIRTUÁLIS CIKK, a számla a következő 
képpen fog kinézni: 
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A számlán is látszik, hogy az ügyfél egy virtuális cikket vásárolt (Olajszűrő Assistance) néven, 
amelynek a tartalma egy valódi olajszűrő, de ezzel a módszerrel meghosszabbította az ASSISTANCE 
SZOLGÁLTATÁSÁT is. 
 
A számla nyomtatását követően azonnal nyomtatódik egy BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY is az ügyfél 
részére. 
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Amennyiben a BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYBŐL további példányokra van szükség, azokat az adott 
munkalapon belül a NYOMTATÁS / ASSISTANCE KÖTVÉNY menüpontból lehet nyomtatni. 
 
 

7.2. Új gépjármű értékesítés 
 

• K2D-IMS rendszerek összekapcsolása 
 
Használata: 
 
BEVEZETÉS 
 
Az Új gépjármű értékesítés modul elindítását követően egy új menüpont jelenik meg a menüsorban 
IMS néven. 
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Az IMS menüpontra kattintva a következő ablak jelenik meg a képernyőn: 
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Az IMS (Gépjármű készlet) ablak 3 fülből áll:  
 
KÉSZLET 
 
A Készlet fülön a felső részben a készleten lévő – foglalható, megrendelhető – gépjáműveket 
(modell és szín kombinációkat) lehet listázni. Ehhez nyújt segítséget a felső részen lévő keresősáv: 
 

 
 
A keresősávban a K2D-ben már megismert módon „csillagos” kereséssel lehet keresni: 
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A keresési feltételek után a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombra kattintva a rendszer listázza 
keresési feltételeknek megfelelő modell-szín kombinációkat: 
 

 
 
Ezen az ablakon 2 dolgot lehet tenni: 

1. Lefoglalni egy járművet (saját névre, vagy vevőre)  

2. Megrendelni egy járművet (saját névre, vagy vevőre)  
 
Amennyiben „foglalásra” kerül sor, akkor a K2D rendszer generál egy „foglalva” státuszú gépjármű 
beszerzést, amelyet az Új gépjármű beszerzés modulban meg lehet tekinteni. 
 
Amennyiben „rendelésre” kerül sor, akkor a K2D rendszer generál egy „rendelés visszaigazolva” 
státuszú gépjármű beszerzést, amelyet az Új gépjármű beszerzés modulban meg lehet tekinteni. 
 
Mindkét státuszra igaz, hogy a jármű megjelenik az Új gépjármű értékesítés modulban és 
előlegszámla készíthető hozzájuk. 
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FOGLALÁS 
 
A Foglalás fülön a márkakereskedő által jelenleg foglalás alatt lévő modell-szín kombinációk 
látszanak: 
 

 
 
Ezen az ablakon 2 dolgot lehet tenni: 

1. Foglalást felszabadítani, törölni  

2. Korábbi foglalást átminősíteni rendeléssé  
 
Amennyiben „rendelésre” kerül sor, akkor a K2D rendszer a korábban generált „foglalva” státuszú 
gépjármű beszerzést „rendelés visszaigazolva” státuszba minősíti át, amelyet az Új gépjármű 
beszerzés modulban meg lehet tekinteni. 
 
FONTOS: amennyiben a márkakereskedőnek a K2D-IMS rendszer bevezetésekor vannak ÉLŐ 
státuszú foglalásai, akkor azokat először szabadítsa fel, majd a K2D-IMS rendszerben foglalja 
le őket ismét!!! 
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RENDELÉSEK 
 
A Rendelések fülön a márkakereskedő által jelenleg rendelés alatt lévő modell-szín kombinációk 
látszanak: 
 

 
 
Ezen az ablakon 1 dolgot lehet tenni: 

1. A rendeléshez tartozó csomagokat lehet megnézni  
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VEVŐI ÉRTÉKESÍTÉS 
 

Az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakra 3 új nyomógomb került fel. 
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A Kulcskód gomb ( ) megnyomására felugró ablakon megadhatók az autóhoz tartozó biztonsági 
kódok. 

 
 

A Vevő regisztráció megtekintése gombra ( ) kattintva megjelennek az IMS-ben lévő vevő 
regisztráció adatok. 

A Vevő regisztráció nyomtatás kérése gombra ( ) kattintva lehet a Honda Hungary-től kérni a 
szervizkönyv nyomtatását. A felugró ablakon adható meg a szervizkönyvben szerepeltetni kívánt  
rendszám. 
 
FONTOS: a nyomtatás kérésének meg kell előznie a gépjármű átadását. „Átadva” státuszú 
gépjármű esetén már nem kérhető szervizkönyv nyomtatás!! 
Az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablak Riportok/Megfelel.nyilatkozat 
menüpontjára kattintva nyomtatható a Megfelelősségi nyilatkozat. 
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TÁRSDEALERI ÉRTÉKESÍTÉS 
 
Abban az esetben, ha a gépjármű értékesítése egy másik HONDA kereskedés részére történik, akkor 
a folyamat egy pontban változik. 
 
Az egyetlen különbség, hogy az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakon a 
Rendelés típus mezőben a Társdealer (átad) típust kell kiválasztani. 
 
Ebben az esetben nem kerül rögzítésre a vevőregisztráció, majd csak a végfelhasználónak történő 
eladáskor. 
 
TESZT GÉPJÁRMŰVEK SZÁMLÁZÁSA 
 
Tesztgépjárművek esetében a forgalomba helyezéskor kell végrehajtani a vevőregisztrációt. Ehhez a 
márkakereskedésnek belső számlán kell eladnia saját magának a gépjárművet.  
Az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakon a Rendelés típus mezőben a Belső 
számla típust kell kiválasztani. 
 
A belső számla nyomtatásával megtörténik a vevőregisztráció a márkakereskedés nevére. 
 
A gépjármű végfelhasználónak történő értékesítéséhez az adott gépjárművet készletre kell venni a 
Használt gépjármű kereskedés modulban, és onnan használt gj. számlán (SHCO) kell értékesíteni 
az ügyfélnek. Ekkor lezárt tulajdonosváltás típusú vevőregisztráció kerül rögzítésre az IMS-ben. 
 
 
 
FOLYAMAT ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

1. Foglalni és Rendelni csak a K2D-IMS rendszeren keresztül lehet. 
2. Beérkeztetni továbbra is az Új gépjármű beérkeztetés modulban lehet, de csak 

ELŐZMÉNNYEL. 
3. Amennyiben a K2D rendszerben megtörténik egy járműhöz a végszámla kiállítása, 

megtörténik az IMS rendszerben a vevőregisztráció. 
4. A vevői regisztráció nyomtatását a K2D Új gj. értékesítés moduljában lehet kérni az átadás 

előtt (!) 
5. A megfelelőségi nyilatkozat szintén a K2D-ből nyomtatandó. 
6. A rendszer internet alapon csatlakozik a Honda Hungary Kft. IMS rendszeréhez (webservice) 

ezért a sebességet és a működést az Internet kapcsolat befolyásolja. 
 
 

7.3. Minden modul  
 

• Kötelező személyes adatok megadása 
 
A K2D rendszer bármely moduljában partner rögzítésekor a Hondás márkakereskedéseknek kötelező 
kitölteni a partner személyes adatait, így: 
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• Telefonszám 
• E-mail 
• Születési idő 
• Előnév 
• Vezetéknév 
• Keresztnév 
• Névnap 

 

7.4. Ügyfélforgalom számlálás 
 

• Megváltozott „Érdeklődő kérdőív” kitöltése 
 
A K2D Ügyfélforgalom számlálás moduljában az eddig használt Érdeklődő kérdőív helyett a 
márkakereskedés által forgalmazott gépjármű kategóriáknak megfelelő kérdőívek találhatók. 
 
 
Autókereskedés esetében az Érdeklődő – autó, motorkereskedéseknél az Érdeklődő – motor 
kérdőívet kell használni. 
  

 
 

     
 

 
Autót és motort egyaránt forgalmazó, ún. hibrid kereskedéseknél mindkét kérdőív megtalálható. 
Természetesen mindig azt a kérdőívet kell kitölteni, amelyik oldalon megjelent az érdeklődő. 
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8. CARDEON KAPCSOLATTAL RENDELKEZŐ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

8.1. Rendelés – gyári alkatrészek 
 

• Automatikus Cardeon rendszerből történő rendelés a K2D rendszerből 
 
A gyári rendelés programban a Cardeon engedélyezése esetén, a főmaszkon egy új menüpont lesz: 
 

 
 

Fájl küldés: Rendelés elkészítésekor a Cardeon szerverére automatikusan felküldi a rendelés fájlt. 
Ha ez sikertelen volt, pl. nincs internetnet elérés, ebben a pontban lehet megismételni. Illetve itt lehet 
megadni, hogy a rendelést mégsem akarjuk a Cardeonnak küldeni (Mehet az importőrnek). 
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Fájl fogadás: A Cardeon által feldolgozott rendelések válaszfájljait lehet letölteni és feldolgozni. 

 
 
Előkész. letöltésre: Ha fájl fogadás esetén valamilyen hiba keletkezik feldolgozás közben, itt lehet a 
Cardeon webes rendszernek jelezni, hogy újra le akarjuk tölteni a válaszfájlokat. 
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A módosító ablakon Cardeon feldolgozás esetén a piros keretben lévő két mező lesz látható. 

 

    

 
A módosító ablakon Cardeon feldolgozás esetén a piros keretben lévő két mező lesz látható. 
Fájl küldése st.:  

- Mehet az importőrnek: Nem akarjuk a Cardeonnak küldeni 
- Szabad k. rendszeren átvezetendő: Mehet a rendelés fájl a Cardeonba 

File név (2): Ha a Cardeonnak küldi a rendelés fájlt, ide kerül a fájl neve. 
 
Működés: 
A felhasználó készít egy rendelést a szokásos importőri szállítóval. Ha a Cardeonból szeretné az 
alkatrész rendelni, módosítja a fájl küldési státuszát. 
A Cardeonból letöltött válaszfájl feldolgozása után: 

1. Az eredeti rendelés megszűnik 
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2. Keletkezik egy új rendelés Cardeon szállítóval, és azokkal a cikkekkel és mennyiségekkel, 
amit a Cardeon teljesíteni tud (ha van ilyen) 

3. Keletkezik egy új rendelés az eredeti szállítóval, és azokkal a cikkekkel és mennyiségekkel, 
amit a Cardeon nem tud teljesíteni (ha van ilyen) 

4. Az eredeti készletfoglalások az új rendelés(ek)hez tartozó készletekre átvezetődnek. 

 

Előfordulhat reklamáció a Cardeonból kiszállított alkatrészekre. Ekkor egy újabb válaszfájl keletkezik, 
amit le lehet tölteni, és fel lehet dolgozni a rendelés programban. 

 
A Cardeonból letöltött „mégsem” válaszfájl feldolgozása után: 

- Az eredeti rendelésből készült Cardeonos (2. pont) rendelés megszűnik  

- Keletkezik egy új rendelés Cardeon szállítóval, és azokkal a cikkekkel és mennyiségekkel, 
amit a Cardeon teljesíteni tud (ha van ilyen) 

- Keletkezik egy új rendelés az eredeti szállítóval, és azokkal a cikkekkel és mennyiségekkel, 
amit a Cardeon nem tud teljesíteni (ha van ilyen) 

- A készletfoglalások az új rendelés(ek)hez tartozó készletekre átvezetődnek. 

 

 
 


