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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Pénztár 
 

• Gyorsbizonylat készítésnél számlarögzítési lehetőség 
 

„Pénztári kivonatok” modulban a „Kijelölt kivonat módosítása” ablakban a  ikon alatti 
kiadási bizonylat rögzítés során is rögzíthető „Pénztárban rögzített” típusú bejövő számla. 
 
Folyamat a következő: 

1. A „Kijelölt kivonat módisítása” ablakon a „Bejövő számlák” mező 

jelölése  

2. A  ikon megnyomása után megjelenik a „Bejövő számla válogatása” ablak, ahol a 
kiadási pénztárbizonylatunkhoz választhatunk bejövő számlát. 

3. Amennyiben a számla nincs még a rendszerbe felrögzítve, akkor az ablakon található  
ikon segítségével felrögzíthetjük azt. 

4. A megjelenő „Bejövő számla felvitele” ablakban szereplő adatok megadását követően a 
„piros pipával” jóváhagyható a számla. 
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5. Így a számla kapott bejövő (GENI) számla sorszámot és bekerült a „Bejövő számla 
rögzítés” modulba is. 

6. A „Bejövő számla válogatása” ablakban újra rászűrve, már megjelenik a felvitt számla. 
Teffeléssel kiválasztható és megadható mennyi összeggel készül rá a kiadási 
pénztárbizonylat. 

 
 

7. OK-t követően már csak a  ikonnal nyomtatni kell a bizonylatot, majd a  ikonnal 
„Fizetvére” tenni. 
 

1.2. Bankimport 
 

• Több számla beemelésekor a be nem azonosított összegeket túlfizetésbe teszi a 
rendszer 

 
Bankkivonat importja esetén, amennyiben a beemelendő tételnél több számlaszámra hivatkozik a 
kivonat, a rendszer megpróbálja a számlaszámokat beazonosítani. Amennyiben meghatározható 
mely számlára tartozik az összeg, akkor rávezeti, ellenkező esetben túlfizetésbe kerül az összeg az 
adott ügyfél folyószámláján. 
 

1.3. Tárgyi eszköz 
 

• Több GENI megjelenítése az aktiválási jegyzőkönyvön 
 
„Tárgyi eszköz” modulban, ha egy eszközhöz több bejövő (GENI) számla kerül rögzítésre, akkor az 
összes számla megjelenítésre kerül az „Aktiválási jegyzőkönyvön” 
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• Új riport: Tárgyi eszköz jegyzőkönyvek sorszám szerint 
 

„Tárgyi eszköz” modul Riportok/Jegyzk.sorsz. menüpontból indítható „Tárgyi eszköz 
jegyzőkönyvek sorszám szerint” új riport.  
 
A riport tartalmazza: 

• ID: a tárgyi eszköz rendszerbeli azonosító sorszáma 
• Sorszám: a tárgyi eszköznek a felhasználó által adott aktiválási sorszám 
• Megnevezés: a tárgyi eszköz megnevezése 
• Főcsoport: az adott eszköz főcsoportja 
• Alcsoport: az adott eszköz alcsoportja 
• Leltári szám: az adott tárgyi eszköz leltári száma 
• Gyári szám: az adott tárgyi eszköznek megadott gyári szám 
• Aktiválás: az adott eszköz aktiválási dátuma 
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A riport lehívásakor megadható, hogy az összes eszközre, vagy csak az aktivált eszközökre kérjük le 
a riportot. 
 
• Tárgyi eszköz értékesítést tartalmazó GENO stornó és helyesbítő számla kezelése 

 
„Általános kimenő számlázás” modulban értékesíthetőek a tárgyi eszközök (erről korábbi 
hírlevelünkben már tájékoztattuk ügyfeleinket). Most elkészült az a fejlesztés, hogy a rendszer 
lekezeli az ilyen GENO számlák stornóját és helyesbítését. 
 
A rendszer a következő módon kezeli a fentieket: 
1. Ha a GENO számla stornózásakor még nem került könyvelésre a tárgyi eszköz kivezetése, akkor 
stornózáskor a rendszer töröli a GENO kiállításakor elszámolt értékcsökkenést és a kivezetést. 
2. Ha a GENO számla stornózásakor már könyvelésre került a kivezetés, akkor a GENO 
stornózáskor a rendszer ellentett összegű stornó könyvelést készít. 
 

1.4. ÁFA bevallás 
 

• 10A60 (Közösségen belüli értékesítés) ÁFA riport kitöltését segítő riport 
 
 
Az alább lehívható riport segítséget nyújt az 10A60 APEH dokumentáció kitöltéséhez. 
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„ÁFA bevallás” modul Riportok/Köz.belüli ÁFA szlák menüpontból lehívható „Időszaki 
közösségen belüli áfakulcsos számlák” riport adott időszakra (Számlázási dátum/Teljesítési 
dátum) riport tartalmazza a „Közösségen belüli” ÁFA kulccsal kiállított kimenő és bejövő számlák: 
 

 
 
 

• Számlaszám: a közösségen belüli számla száma 
• Szla dátum: a közösségen belüli számla számla dátuma 
• Telj.dátum: a közösségen belüli számla teljesítési dátuma 
• Állapot: a közösségen belüli számla állapota (pl. Kinyomtatva, Teljesítve stb.) 
• Köz.adószáma: a közösségen belüli számla partnerének közösségi adószáma 
• Vevő neve: a közösségen belüli számla partnerének neve 
• Címe: a közösségen belüli számla partnerének címe 
• Nettó: a közösségen belüli számla nettó értéke 
• ÁFA: a közösségen belüli számla ÁFA értéke 
• Bruttó: a közösségen belüli számla ÁFA értéke 
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1.5. Bejövő számla készítés – Általános kimenő számlázás 
 

• Továbbszámlázások kezelése 
 
Cél: Bejövő számla (GENI számla) bizonyos számlatételeinek továbbszámlázása (GENO számlán) 
 
1. lépés 
 Rögzíteni kell egy tételes („Egyéb tételes típusú”) GENI számlát, ügyelni kell, hogy a tételek 
rögzítésénél meg kell adni a továbbszámlázandó mennyiséget, ez az adott tétel esetén 
meghatározza, hogy mekkora mennyiséget lehet összesen ebből a tételből továbbszámlázni.  
A számlát ezek után érkeztetni kell, majd jóvá kell hagyni. 
  

 
 

A „Számlatétel” fülön megadásra kerülnek a számlatételek. A „Menny” oszlopban a számlán 
szereplő összes mennyiség feltűntetésre kerül. A „Norm.menny” oszlopban a nem 
továbbszámlázandó mennyiséget, míg a „T.szla.menny” oszlopban a továbbszámlázandó 
mennyiséget kell feltűntetni. 
A „Norm.menny” és a „T.szla . menny” feltűntetett mennyiségek összegének meg kell egyeznie a 
„Menny.” mező tartalmával. 
 
2. lépés 
 A „Bejövő számla rögzítés” alkalmazásban a fő ablakon "Az aktuális számla tételeinek 

továbbszámlázása"  nyomógomb megnyomásával, lehet ténylegesen kijelölni a 
továbbszámlázandó tételeket.  
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A megjelenő ablakon a felső részében találhatóak a (még) továbbszámlázható Bejövő számla tételek, 
az alsó részében a ténylegesen továbbszámlázásra kijelölt tételek. A „BE” feliratú gombbal az 
aktuális fent lévő GENI számlatételt a megadott mennyiséggel és egyéb megadható paraméterekkel  
 (pl. partner, egységár, stb.) lehet a ténylegesen kijelölt tételek közé helyezni (azaz az alsó részre).  
A „KI” feliratú gombbal lehet az alsó részről törölni a kijelölt továbbszámlázandó tételt, az így törölt 
tételeket már nem lehet a továbbiakban felhasználni. 
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Ezzel meghatároztuk azt a számlát, partner névvel, egységárral, mennyiséggel, amelyet az 
”Általános kimenő számlázás” modulból GENO számlán tudunk kiszámlázni. 
 
Ezzel a 3 lépcsős megoldással elválasztható a jogosultsági rendszer is. Azaz kijelölhető a bejövő 
számla rögzítésért felelős személy, kijelölhető az a személy, aki meghatározza a továbbszámlázások 
körét, és kijelölhető az a személy, aki a kimenő számla kiállításáért felelős. 
 
3. lépés 
 Az „Általános kimenő számlázásban” lehet a 2. lépésben kijelölt továbbszámlázandó tételeket a 
kimenő számlára tételekként felrakni. 

 A GENO számla módosító ablakon a "Tétel beszúrása továbbszámlázandó tételek közül"  
nyomógombbal („Új számla felvitele” ablakon a felső adatok kitöltését követően válik aktivvá) lehet 
a továbbszámlázásra kijelölt tételek közül válogatni, itt meg kell adni, hogy az adott tételből mennyit 
szeretnénk a GENO számlára tenni, majd nyomjuk meg az OK gombot.  

 
 

A továbbszámlázandó tételek csak akkor jelennek meg, ha a GENO adatok megadásánál ugyanazt a 
partnert választottuk ki. 
 
Ezen az ablakon is van lehetőség a továbbszámlázandó tétel törlésére a "Kijelölt tétel törlése" 
nyomógombbal. 
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2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• SERO számla alján megjelenő „Egyedi kedvezmény” blokk megnevezése 
módosítható. 

 
SERO számlák végén megjelenítésre kerül egy „Egyedi kedvezmény” blokk, amelyben az adott 
partnernek adott egyedi kedvezmények kerülnek feltűntetésre. 
 
Ennek a megnevezése módosítható „Törzsvásárlói kedvezmény”-re az Általános 
törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban. 
 
A modul indítását követően az „XD16SER_INV_SERO” sort kell lekeresni. A keresést követően 

 ikonnal módosításra meg kell nyitni. Ezt követően az ID693 sort kell „élő”- re állítani, hogy 
„Törzsvásárlói kedvezmény” jelenjen meg. 
 

 
 

• Kötelező telefonszám és e-mail cím megadás – rendszerparamétertől függő 
 
Munkalap típusonként beállítható, hogy a munkalap felvitelekor kötelező-e megadni telefonszámot és 
e-mail címet. 
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Beállítása: 
Szerviz/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Munkalap típusok modulban munkalap 
típusonként állítható, hogy kötelező-e megadni az e-mail címet, illetve a telefonszámot. Ezt a 
megfelelő mező pipálásával állítható be. 
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3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

3.1. Kitárolás 
 

• Raktár megjelenítése a „Raktárközi kitárolások adott időszakban” riporton 
 
„Kitárolás” modul Riportok/Időszaki kitárolások/Raktárközi kit. menüpontból indítható 
„Raktárközi kitárolások adott időszakban” riportra a Célraktár mellé, felkerült a Raktár is, amely 
megmutatja, hogy raktárközi kitárolás esetén melyik raktárból történt a kitárolás. 
 

 
 

3.2. Egyéb alkatrészek/szolgáltatások 
 

• Főablakon megjelenítésre kerül a cikkek ID száma 
 

A „Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartása” ablakra felkerült a cikkek K2D rendszerbeli ID 
száma, a könnyebb visszakereshetőség miatt. 
 



   

 

 

- 14 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 

 

 

3.3. Betárolás – egyéb alkatrészek 
 

• A „Max beszerzési ár” és a „listaár” oszlopok előrébb jelennek meg 
 

Nem gyári cikkek betárolása esetén a „Nem gyári cikkek kiválasztása” ablakban a cikkek „Max. 
beszer. ára” és a „Listaár” oszlopok előrébb kerültek. 
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• Betárolás jogosultsághoz kötése 
 
A rendszerben jogosultsághoz köthető, hogy a betárolás során felvihető-e a betároláshoz új tétel 
(azaz amennyiben ez tiltásra kerül csak „Megrendelés alapján” típusú betárolás végezhető a 
megrendelt alkatrészekre). 
 
Amennyiben a felhasználó –akinek nincs jogosultsága – új tételt próbál felvinni a rendszer 
figyelmeztetést küld és letiltja a művelet elvégzését. 

 
 
Amennyiben a jogosultság beállításra kerül, akkor a betárolási mennyiség sem módosítható csak 
lefelé (azaz a megrendelt mennyiségnél kevesebbet be lehet tárolni, de többet nem). 
 
Mennyiség módosításakor is figyelmeztetést küld a rendszer (és tiltja a művelet elvégzését). 
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A jogosultság beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  

3.4. Betárolás - gyári alkatrészek 
 
• Betárolás jogosultsághoz kötése 

 
A rendszerben jogosultsághoz köthető, hogy a betárolás során felvihető-e a betároláshoz új tétel 
(azaz amennyiben ez tiltásra kerül csak „Megrendelés alapján” típusú betárolás végezhető a 
megrendelt alkatrészekre). 
 
Amennyiben a felhasználó –akinek nincs jogosultsága – új tételt próbál felvinni a rendszer 
figyelmeztetést küld és letiltja a művelet elvégzését. 

 
 
Amennyiben a jogosultság beállításra kerül, akkor a betárolási mennyiség sem módosítható csak 
lefelé (azaz a megrendelt mennyiségnél kevesebbet be lehet tárolni, de többet nem). 
 
Mennyiség módosításakor is figyelmeztetést küld a rendszer (és tiltja a művelet elvégzését). 
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A jogosultság beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
 

3.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 
 
• Közvetlen visszáruzási lehetőség a modulból (nem szükséges a Kitárolás modul 

használata) 
 

A „Vevői alkatrész rendelés” modulban – amennyiben végszámla készült már számla stornót 
követően - közvetlenül a modulból is visszáruzhatóak a cikkek (nem szükséges a „Kitárolás” 
modulból elkészíteni a visszáruzást). 
 

 
 
A „Kijelölt vevői rendelés módosítása” ablak Kitárolás/Visszáruzás menüpontból indítható a 
visszáru. A menüpontra kattintást követően megjelenik a „Kitárolt alkatrészek visszáruzása” ablak, 
a visszáruzható cikkekkel. 
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Treffeléssel választhatóak ki a visszáruzandó cikkek. Az OK, gomb megnyomását követően 
megtörténik a visszáruzás. Ezt láthatjuk a „Kitárolt alkatrészek” fülön is (mínusszal jelenik meg a 
visszáruzott cikk). 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

4.1. Teszt gj. mozgatása 
 

• A Megállapodás riport 19/c pontja (CASCO-ra vonatkozó)  rendszerparaméterként 
módosítható 

 
A „Teszt gj. mozgatása” modul „Kijelölt tesztgépjármű mozgások megtekintése” ablak 
Megállapodások menüpontja alól nyomtatható „Megállapodás” riport 19/c pontjának Casco 
biztosításra vonatkozó pontja módosítható.  
 
Az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul indítását követően a 
„XD16CARTESTAGRRE” sort kell lekeresni. 
 

A keresést követően  ikonnal módosításra meg kell nyitni. Ezt követően az ID678 sort kell „nem 
élő”- re állítani, ahhoz, hogy a gépjármű ne rendelkezzen Casco biztosítással, és a szerződés 19/c 
pontjában ez kerüljön megjelenítésre. 
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4.2. Új gépjármű értékesítés 
 

• Árajánlat riportokon regisztrációs adó kezelése 
 
„Új gépjármű értékesítés” modulban árajánlatok készítésénél, az árajánlatokon feltűntethető a 
regisztrációs adó. Az „Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok” ablakra felkerül a 
„Regisztrációs adó” mező, mely tölthető manuálisan, illetve amennyiben a modell karbantartó 
mezőben feltöltésre került az adott modell regisztrációs adó értéke, akkor automatikusan töltődik a 
mező. 
 

 
 
A regisztrációs adó értéke az összes típusú „Árajánlat” riporton feltűntetésre kerül. 
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5. CRM 

5.1. CRM 
 
• Érdeklődő nevének és címének beemelése a Partner név ablakban 

 
„CRM” modulban érdeklődő ügyfélből partner létrehozásakor a rendszer az érdeklődő nevét,címét 
beemeli a „Partner módosítása” ablak mezőibe, így csak a hiányzó adatokat kell pótolni és a 
közterület típus, házszám mezőket pontosan megadni. 

 

 
 

• A CRM ablakban leszűrt és kijelölt partnerekről nyomtatható lista 
 
„CRM” modulban a partnerek és érdeklődők sokféle módon leszűrhetően. A leszűrést követően a 
partnerek megjelennek a „CRM modul” ablakban. 
 
A leszűrt partnerek kijelölhetőek: 

• Egyesével: a CTRL lenyomása és nyomva tartása + az egérrel a megfelelő partner 
kiválasztásával 

• Egyszerre az ablakon megjelent összes partner kijelölése: egérrel az első partner 
kiválasztása, Shift lenyomása és nyomva tartása, egérrel az utolsó partnerig görgetés, 
rákattintás az utolsó partnerre. 
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Sötétebb színnel kijelölve láthatóak a kiválasztott partnerek.  
 
A kijelölést követően a Riportok/Partner lista menüpont alól nyomtatható a kiválasztott partnerekre 
lista. 
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A „Partnerek” lista tartalmazza: 
• Partner név: a partner nevét 
• Számlázási cím: a partner címét 
• Email: a partner e-mail címét 
• Telefon: a partner telefon számát 
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6. JELENTÉSEK 
 

6.1. Szervizjelentés 
 
• A riportokra felkerült gyártmányszűrés 

 
„Időszaki szervizjelentések” modul Riportok/Összesített alk./Munkalap menüpontból lehívható 
„Összesített alkatrész szervizjelentés munkalapok alapján” riport és a Riportok/Összesített 
alk./Munkadíj menüpontból lehívható „Összesített munkadíj szervizjelentés munkalapok 
alapján” riport szűrhető gyártmányra. 
 

 
A riporton is feltűntetésre kerül a gyártmányszűrés. 
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7. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

7.1. Munkalap 
 

• NEWS igény szám kiválasztása garanciális munkalap rögzítésekor 
 
Garanciális munkalap készítésekor a NEWS igényszám manuálisan tölthető volt. A K2D rendszer új 
verziójától már nem tölthető a NEWS mező manuálisan, hanem a megjelenő listából kell kiválasztani 
a megfelelő számot. A NEWS igények letöltéséhez szükséges internet elérés, amennyiben az interne 
elérés szünetel, a rendszer nem tudja letölteni a NEWS azonosítókat, így a munkalapokhoz történő 
hozzárendelés sem végezhető el. 
 
Működése a következő: 
A garanciális munkalap létrehozása, az alkatrészek kitárolása, a munkadíjak megadása a már 
megszokott módon történik. A garanciális munkalaphoz történő News ID kiválasztása a „Kijelölt 
munkalap adatainak módosítása” ablakon a „NEWS” mező melletti  ikon segítségével történik. 
Ezt követően megjelenik a „Munkalapok és NEWS azonosítok összerendelése” ablak. 
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Az ablak felső részében található a munkalap és a hozzá kapcsolódó adatok. Az ablak jobb alsó 
részében jelennek meg az alvázszámhoz kapcsolódó News azonosító. A NEWS azonosítót a 

munkalaphoz a  ikon segítségével rendelhetjük hozzá. Egy munkalaphoz több NEWS azonosító 
is hozzárendelhető, viszont fontos, hogy normál garancia és kampány garancia típusú NEWS 
azonosítókat nem lehet egy munkalaphoz hozzárendelni (azaz egy munkalapon nem szerepelhet 

többféle garancia). A munkalaphoz rendelt News azonosító letörlése a  ikonnal történhet. 
A munkalap számlázható érvényes NEWS azonosító hozzárendelése nélküli is. Átadni a munkalapot 
viszont csak akkor lehet, ha már megtörtént a NEWS azonosító hozzárendelése a munkalaphoz. 
 
Amennyiben egy munkalapon található gépjármű alvázszámához még nincs érvényes NEWS 
azonosító feltöltve a Honda Hungary központjában, akkor a NEWS ID melletti nyílra kattintást 
követően a rendszer üzenetet küld: 
 

 
 
• NEWS igényszám és munkalapszám összevezetése, új ablakban 

 
„Munkalap” modul indításakor a rendszer feldob egy figyelmeztetést, amennyiben talál olyan 
számlázott garanciális munkalapot, amelyhez nem történt még meg a NEWS hozzárendelése. 
 

 
 

Az üzenettel egyidejűleg megnyitja azt az ablakot is, ahol ez a NEWS hozzárendelés elvégezhető. Az 
előző pontban leírtak szerint kell elvégezni a NEWS azonosítók munkalaphoz rendelését. 
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A fenti ablak bármikor elérhető a „Munkalap” főablak „NEWS” menüpontjából is. Futtatást követően 
megjelenik az összes olyan garanciális munkalap amelyhez még nem történt meg a NEWS azonosító 
hozzárendelése. Így ebben az ablakban könnyen és gyorsan elvégezhető a hiányzó NEWS 
azonosítók munkalaphoz történő kapcsolása, a nélkül, hogy a munkalapokat egyenként le kellene 
keresni. 
 
• Biztosítási kötvény riport 2. oldalára felkerült az Assistance szolgáltatás feltétel 

rendszere 
 
„Munkalap” modulból az Assistance-l rendelkező gépjárművek esetben az „Új munkalap felvitele” 
Nyomtatás/Assistance kötvény menüpontjából nyomtatható a „Biztosítási kötvény – Honda 
Assistance Útmenti Segítségnyújtási Szolgáltatás” riport 2. oldalára felkerült az Assistance 
szolgáltatás feltétel rendszere. 
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• WEB-szolgáltatás alapú Assistance kezelés 

 
Elkészült a K2D rendszer WEB-szolgáltatás alapú gépjármű Assistance kezelése. Melynek lényege, 
hogy a gépjármű azonosítás és Assistance frissítés és visszaírás on-line (ún. webservice 
segítségével) történik egy háttértörzsből (ennek feltétele az internetkapcsolat működése). A 
háttértörzs kezelését (létrehozása és folyamatos frissítése) a Honda Hungary Kft. végzi. 
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7.2. Új gépjármű értékesítés 
 

• A megfelelőségi nyilatkozaton a modell név helyett a cikkszám első három 
karaktere jelenik meg (Közlekedési Hatóság kérésére) 

 
„Új gépjármű értékesítés” modul „Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása” ablak 
Riportok/Megf.nyilatkozat menüpontból nyomtatható „Megfelelőségi Nyilatkozat” riporton a 
modell név helyett a Nemzeti Közlekedési Hatóság kifejezett kérése alapján a cikkszám első három 
karaktere jelenik meg pl. FRV 1.8 Exe esetén a cikkszám BE1769JKGW0 ennek első három 
karaktere BE1 kerül a megfelelő helyre. 
 
• Készletfinanszírozási szerződésen saját képviselő adatai – Honda gépkocsit 

forgalmazó kereskedéseknek 
 
A K2D rendszer „Készletfinanszírozás” moduljában módosításra került az MKB 
készletfinanszírozási szerződése. A szerződésre felkerült a saját cég képviselő adatai (név, cím, 
születési idő, anyja neve, szem.ig.szám., ). Mivel ezek az adatok minden cég esetében eltérőek, így 
ezt nem lehetett közvetlenül feltenni a szerződésre, szükséges volt egy karbantartó létrehozása, ahol 
ezek az adatok beállíthatóak. 
 
Beállítás: 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul indítását követően az 
„XD16STFLEASING_K” ÉS „XD16STFLEASING_T” (két riport van, mert más a teszt autók 
szerződése) sorokat kell lekeresni.  
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A keresést követően a sort a  ikonnal meg kell nyitni. Ekkor megjelenik az „Adott riport 
megjegyzéseinek karbantartása” ablak”.  
 



   

 

 

- 31 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
 
Itt látható, hogy 2 db „Saját képviselő” sor, amely azt jelenti, hogy 2 db képviselő adatait lehet 

módosítani. Itt szintén a  ikonnal a kiválasztott sor adatait lehet módosítani. Megnyílik a „Riport 
megjegyzés módosítása” ablak, ahol megadhatóak a képviselő adatai a „Riport szöveg” 
mezőben. 
 

 
 
 OK-zást követően az adatok elmentésre kerülnek. 
 



   

 

 

- 32 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

A beállítást követően a Készletfinanszírozás modulból a  ikon segítségével már olyan 
szerződés nyomtatható, amelyen szerepelnek a képviselők adatai. 
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• IMS: gépjármű alvázszáma beérkeztetéskor jelenik meg 
 
A gépjárművek alvázszáma az „Új gépjármű értékesítés” modul új verziójától kezdve a gépjármű 
beérkeztetésekor fog megjelenni a K2D rendszerben. 
 
• IMS: társdealeri értékesítés, teszt gépjármű értékesítés 

 
„Társ dealer (átad)” típusú értékesítés: 
Amennyiben egy márkakereskedés egy másik márkakerekedésnek értékesít gépjárművet, akkor 
fontos, hogy az „Új gépjármű értékesítés” modul „Új gépjármű vevői megrendelések 
karbantartása” ablakban a „Rend. típusnál” „Társ dealer (átad)” típus kerüljön kiválasztásra. 
 

 
 

Ez azért lényeges, mivel ha ezzel a típussal „Társ dealer (átad)” kerül számlázásra a gépjármű, 
akkor a számlázáskor nem történik meg a vevőregisztráció, azaz az IMS-ben így nem kerül lezárásra. 
Így a tényleges vevőregisztráció csak akkor történik meg amikor a márkakereskedés már a tényleges 
vevőnek értékesíti a gépjárművet. 
 
Teszt gépjárművek értékesítése: 
Teszt gépjárművek értékesítése vevőnek vagy SHCO, vagy GENO számlán történik („Új gépjármű 
értékesítés” modul INTR számlázást követően). Mind az SHCO, mind a GENO („Gépjármű 
számla”) típusú értékesítések esetében megtörténik a vevőregisztráció elvégzése. 
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7.3. Általános kimenő számlázás 
 

• „Egyéb gj. számla” típusú számla készítése 
 
Amennyiben Ön az általános kimenő számlázás modulból rendszeresen vagy alkalomszerűen készít 
alvázszámhoz kapcsolódó kimenő számlát (GENO), akkor bizonyára a GÉPJÁRMŰ SZÁMLA típust 
szokta használni. Az IMS és K2D rendszer összekapcsolása után amennyiben ezt a típust használja 
a K2D rendszer készít az IMS rendszerben vevőregisztrációt. Erre azért van szükség, mert ha a 
gépjárművet belső számlán értékesíti a cég saját magának, akkor megtörténik az első 
vevőregisztráció, de később amikor a valódi vevőnek – már mint teszt autóként – értékesítésre kerül a 
jármű, akkor az általános kimenő számlából kell a számlát kiállítani GÉPJÁRMŰ SZÁMLA típussal – 
ekkor történik a tulajdonos váltásról egy újabb vevőregisztráció. 
 
Amennyiben úgy szeretne alvázszámhoz kapcsolódó számlát kiállítani, hogy a jármű tulajdonlásában 
nem következik be változás, mert például finanszírozási vagy biztosítási jutalékot számláz, úgy kérjük 
használja az EGYÉB GJ. SZÁMLA típust, ugyanis ebben az esetben nem történik IMS 
vevőregisztráció. 
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7.4. CRM 
 

• Office alkalmazás meghívása feladat elvégzésekor. Központi sablonok letöltése. 
 
Új funkció készült el a „CRM” modulban, melynek segítségével levél sablonok készíthetőek el.  
 
Működése: 
A „CRM” modul „CRM modul” ablakán az „Általános partneri értesítő nyomtatása a leszűrt 

partnerekről”  nyomógombra kattintást követően a rendszer egy kérdést dob fel. 
 

 
 

A kérdésre adott válasz alapján 2 féle módon készíthető levél: 
1. „Eredeti nyomtatvány”: ez az eddig is használható funkciót jelenti. Azaz az „Eredeti 

nyomtatvány”-ra kattintást követően az „Általános partneri értesítő riport szövegezése” ablak 
jelenik meg. 
 

 
 

Itt a „Riport szöveg” oszlop mezőiben található szövegek átírhatóak a tetszőlegesen 
megfogalmazott szövegekre. OK-t követően a rendszer a „CRM modul” ablakon leszűrt 
partnerekre elkészíti a levelet. 
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2. „Dokumentum sablon”: A „Dokumentum sablon” nyomógombra kattintást követően 
megjelenik a „Dokumentum sablonok” ablak.  

 

 
 

Az ablakban megjelenik egy, vagy több sablon. A sablonok tölthetőek le a  nyomógomb 
segítségével a Honda Hungary Kft.-től, amennyiben ők már készítettek ilyeneket. A letöltött 

sablonok módosíthatóak a  ikon segítségével.  
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A  ikon megnyomását követően megjelenik a „Dokumentum sablon szerkesztése” 
ablak. 
 

 
 
Az ablak hasonlóan működik, mint egy Office Word alkalmazás. A megjelenő levélbe bárhova 
bele lehet kattintani, tetszőleges szövegeket beleírni, törölni.  
A levélbe helyezhetőek mező hivatkozások is. Ezek használata esetén a rendszer a megfelelő 
kód helyére a valós partner gépjárművének alvázszámát, motorszámát stb. helyezi majd a 
már kész levélbe. 
Ezek a mező hivatkozások az alábbiak: 

• {{body_no}} esetén az alvázszám kerül megjelenítésre 
• {{engine_no}} esetén a motorszám kerül megjelenítésre 
• {{reg_number}} esetén a rendszám kerül megjelenítésre 
• {{partner_name}} esetén az ügyfél neve kerül megjelenítésre 
• {{partner_city}} esetén az ügyfél lakcímének városa kerül megjelenítésre 
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• {{partner_address}} esetén az ügyfél címe kerül megjelenítésre 
Ezek a használható kódok megjelenítésre kerülnek a „Dokumentum sablon” ablak ball felső 
sarkában. 

 

Az ablak  blokkjában a 
sablon megnevezése adható meg. 
 
Az ablak alábbi blokkjában az Office Wordben használatos szerkesztő funkciók találhatóak 
meg: 

 
• Betűtípus 
• Betűméret 
• Vastagság/Dőlt/Alulvonás 
• Rendezési módok 
• Felsorolás stb. 

 

 ikon segítségével egy már meglévő sablont másolhatunk. Ezzel a módszerrel lehet új 
sablont készíteni. 

 ikon segítségével megnézhetjük a nyomtatási képet. 

 ikon segítségével elmenthető a sablon. 
 
„Kampány szűrés” típusú sablon esetében a „CRM modul” Szűrés/Kampány 
menüpontjában meg kell adni egy kampány szűrést. 

 
• Eseményvezérelt központi levelek kezelése 

 
„CRM” modulba felkerült egy új szűrés Szűrés/Kampány. Ennek segítségével leszűrhetőek adott 
kampányba tartozó gépjárművek. 
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Adott kampány kiválasztását követően (treffelés), a „CRM modul” ablakban a  („Új lekérdezés 

összeállítása”),  („Lekérdezés futtatása”) nyomógombok után a rendszer felhozza az adott 

kampányba tartozó gépjárműveket. Ezt követően a  ikon megnyomása alatt megtalálhatóak a 
CRM általános levél értesítő sablonok, így a „Kampány behívó levél” is („Dokumentum sablon” 
nyomógomb alatt). OK nyomógombra kattintást követően megjelenik a „Dokumentum szerkesztése” 
ablak.  
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A  ikonra kattintást követően nyomtatódnak a CRM levelek. 
 

 
 

 
• Új automatikus feladat: Számlázás után X nappal figyelmezetés a vevőregisztráció 

kérésére 
 

Új automatikus feladat készült a rendszerben. A feladat az új gépjármű számlázását követően 
generálódik, és figyelmeztet a vevőregisztráció nyomtatás elvégzésére. 
 

A feladat automatikusan elvégzésre kerül, amennyiben a  ikonnal megtörténik a vevőregisztráció 
nyomtatás lekérése a Honda Hungary-tól. 
 
 


