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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Főkönyv 
 

• Finanszírozó partnerreláció bevezetése készletfinanszírozásban résztvevő 
partnereknél 

 
Készletfinanszírozásban résztvevő partnerek (pl. MKB) idáig automatikusan „Hitelező” 
partnerrelációt kaptak, hasonlóan, mint például a vevőnek hitelre eladott gépjárművek esetében a 
fizetési megoszlásban résztvevő pénzintézet. Ettől a verziótól kezdve a készletfinanszírozásban 
megadott partner „Finanszírozó” reláció lesz ellátva. Így elkülöníthetővé válik – főkönyvi számilag is 
– a kétféle hitelezés.   
 
A „Finanszírozó” relációhoz tartozó főkönyvi szám – hasonlóan, mint a „Hitelező” -  az „Általános 
törzskarbantartók/Partnerek” modulban állítható be. 
 

 
 

„A kijelölt partner adatainak módosítása” ablak Kapcsolatok/Finanszírozó típus menüpontjában 
állítható be a főkönyvi szám. 
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Így az eredeti kontírozáshoz képest annyi módosulás lesz, hogy az eddig „Hitelező” relációval 
ellátott számlák és partner helyett a rendszer „Finanszírozót” fog használni és az ott megadott 
főkönyvi számmal fog kontírozni. 

 

1.2. Bejövő számla rögzítés 
 

• Alkatrészbeszerzés típusú bejövő számla esetén érték megadás 
 

„Bejövő számla rögzítés” modulban módosult a „Gyári alkatrészbeszerzés” és „Egyéb 
alkatrészbeszerzés” típusú számlák rögzítése. 
 
„Gyári alkatrészbeszerzés” és „Egyéb alkatrészbeszerzés” típussal rögzített bejövő számlák 

esetén eddig is kötelező volt a számlához betárolást hozzárendelni a  ikon segítségével. 
 
A rendszer új verziójától kezdve az „Alkatrészbevételezés adott partnertől” ablakban a 
„Beszámítandó” mezőben meg kell adni, hogy az adott betárolásból mennyi összeg tartozik az adott 
számlához. 
 
A már más számlákhoz rendelt összeg a „Más számlákon” mezőben feltűntetésre kerül. 
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A rendszer ezen funkciójával lehetővé válik, hogy egy adott összegű betárolás csak a betárolás 
összegével azonos mértékben kerülhessen számlákhoz hozzárendelésre. 
 
Amennyiben a megadott összeg meghaladja a betárolás összegét a rendszer figyelmeztetést küld. 
 

 
 

A bejövő számlák kontírozása esetén fontos tudni, hogy amennyiben egy betárolás több raktárhoz 
tartozik, majd a betárolás több számlához kerül hozzárendelésre, akkor a rendszer nem tudja 
megadni, hogy a pontos kontírozást. (A készlet főkönyvi számot a rendszer a raktárból veszi és ilyen 
esetben a megosztást nem lehet megadni). A rendszer ebben az esetben a bejövő (GENI) számlát 
„Hibás előkontírozásba” teszi és a hibafile-ban a „Nem lehet előkontírozni, mert a szállítólevél 
több raktárhoz tartozik, kontírozza manuálisan” üzenet fog megjelenni. Ezekben az esetekben a 
bejövő számlát manuálisa kell kikontírozni. 
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2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Alapértelmezett „Szűrés a gj. gyártmánya alapján” mező 
 
„Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek” ablakon gyári cikk felvételekor megjelenő „Gyári 
alkatrészek listája” ablakon a „Szűrés gj. gyártmánya alapján” mező alapértelmezetten jelölésre 
kerül. 
 

 
 
A „Szűrés gj. gyártmánya alapján” pipálása esetén az ablak listázásakor csak a munkalapon 
szereplő gyártmányhoz tartozó gyári alkatrészeket jeleníti meg a rendszer. 
 
A jelölés megszűntetése esetén az összes gyári cikk megjelenítésre kerül. 
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• Jótállási jegy módosítás 
 
A 20.000 Ft felett automatikusan nyomtatódó Jótállási jegyen (vagy a „Munkalap” modul „Kijelölt 
munkalap adatainak módosítása” ablak Nyomtatás/Jótállási jegy menüpont alól utólag 
nyomtatható) módosításra került az 1. megjegyzés az alábbiról: 
 
„Az általunk végzett munkaóra az érvényes rendelkezéseknek megfelelő, az általunk beépített 
alkatrészek és anyagok tekintetében az azok gyártói által vállalt jótállást biztosítunk.” 
 
Erre: 
„A 249/2004 (8.27.) kormányrendelet alapján amennyiben a számla végösszege meghaladja a 
20.000. Ft-ot 6 hónap jótállást vállalunk a fenti jogszabály szerint.” 
 
Kivétel ez alól az a kereskedés, ahol ez az 1. megjegyzés az Általános törzskarbantartók/Riport 
megjegyzések modulban már bármire módosításra került, náluk ez a változtatás nem lett elvégezve! 
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• Az értékesítők csak a saját részlegeiket jelölhessék meg költségviselőként 
felkészítésnél 

 
Amennyiben a Szerviz/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Belső munkalap karbantartó 
modulban belső munkalap típusonként, azaz „Új gj. átadásra felkészítés” és „Használt gj. 
átadásra felkészítés” típusoknál a „Fix költségviselő” pipálásra kerül,  

 
 

akkor az értékesítő csak a saját nevéhez rendelt részleget tudja kiválasztani, amikor a gépjárművet a 
szerviznek átküldi felkészítésre. 
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A fenti módon történő átküldés esetében ebből a bejelentésből nyitott munkalapot csak azzal a 
költségviselővel lehet lezárni, amivel átküldték.  
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3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

 

3.1. Kitárolás 
 

 
• „Gyári  és Egyéb raktárkészlet állapot adott időpontban raktárhelyenként” riportra 
felkerült egy mindösszesen 
 
A „Kitárolás” modul Riportok/Készlet adott napon/Részletes rakt.h.cs/Gyári alk. (megj.) és 
Egyéb alk. (megj.) menüpontból indítható „Gyári raktárkészlet állapot adott időpontban 
raktárhelyenként” és „Egyéb raktárkészlet állapot adott időpontban raktárhelyenként” riport 
végére felkerült egy „Mindösszesen” összesítő sor. 
  

 
 
• Szállítólevélen megjegyzés feltűntetése 

 
A „Kitárolás” modulból „Egyéb” típusú kitárolás készítésekor az új megjegyzés mezőbe felvitt 
szöveg megjelenítésre kerül a „Szállítólevélen”. 
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3.2. Betárolás – Egyéb alkatrészek 
 

• Vonalkód nyomtatásakor megadható a nyomtatandó mennyiség (betárolt v. 
tetszőleges darab) 

 
„Nem gyári cikkek betárolása” ablak Riportok/Etikett vonalkóddal menüpontból nyomtatható 
vonalkódot tartalmazó etikett nyomtatásakor választható, hogy a betárolásban szereplő cikkek 
mennyisége után nyomtasson etikettet, vagy a felhasználó által megadott mennyiség nyomtatódjon. 
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• „Logikailag betárolt státuszú szállítások” riporton módosult a számlák 
megjelenítése 

 
„Nem gyári cikkek betárolása” ablak Riportok/Bevételezések/Összes szállítóra menüpontból 
lehívható „Logikailag betárolt státuszú szállítások” riporton megjelenítésre kerül a betárolásokhoz 
rendelt számla és az eltérés a betárolt összeg és a számlán szereplő összeg között. 
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Az új verziótól a rendszer a számlákhoz kapcsolt összes betároláshoz képest mutatja a számla és 
betárolás összege közti eltérést, összhangban az 1.2. pontban elkészült fejlesztéssel. Így 
könnyebben kiszűrhetők azok a betárolások melyek összege eltér a számlán szereplő végösszegtől. 
 
 
 

3.3. Betárolás – Gyári alkatrészek 
 

• Vonalkód nyomtatásakor megadható a nyomtatandó mennyiség (betárolt v. 
tetszőleges darab) 

 
„Gyári alkatrészek raktári betárolása” ablak Riportok/Etikett vonalkóddal menüpontból 
nyomtatható vonalkódot tartalmazó etikett nyomtatásakor választható, hogy a betárolásban szereplő 
cikkek mennyisége után nyomtasson etikettet, vagy a felhasználó által megadott mennyiség 
nyomtatódjon. 
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• „Logikailag betárolt státuszú szállítások” riporton módosult a számlák 
megjelenítése 

 
„Gyári alkatrészek raktári betárolása” ablak Riportok/Bevételezések/Összes szállítóra 
menüpontból lehívható „Logikailag betárolt státuszú szállítások” riporton megjelenítésre kerül a 
betárolásokhoz rendelt számla és az eltérés a betárolt összeg és a számlán szereplő összeg között. 
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Az új verziótól a rendszer a számlákhoz kapcsolt összes betároláshoz képest mutatja a számla és 
betárolás összege közti eltérést, összhangban az 1.2. pontban elkészült fejlesztéssel. Így 
könnyebben kiszűrhetők azok a betárolások melyek összege eltér a számlán szereplő végösszegtől. 
 

3.4. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 
 

• „Vevői alkatrész megrendelő lap” riporton raktár és polchely feltűntetése 
 
A „Kijelölt vevői rendelés karbantartása” ablak Nyomtatás/Megrendelőlap menüpontból 
nyomtatható „Vevői alkatrész megrendelő lap” riporton feltűntetésre kerül a megrendelt cikk raktára 
és polchelye. 

 



   

 

 

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

 
 

4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

 

4.1. Használt gépjármű értékesítés 
 

• Adásvételi szerződés módosítás 
 
Mint már korábbi e-mailünkben is tájékoztattuk ügyfeleinket, 2010.január 1-től megváltoztak az 
adásvételi szerződések kötelező tartalmi kellékei. Az okmányirodák 2010.július 1-től már csak a 
megadott adattartalommal rendelkező adásvételi szerződéseket fogadják el. 
 
A K2D rendszerben az alábbi kettő típusú használt gépjármű szerződés a fenti elvárásoknak 
megfelelően módosításra került. (Az Ön által használt használt adásvételi szerződés megnevezése a 
kinyomtatott riport jobb alsó sarkában található) 

• xd16shcsalecontrs.rpt 
• xd16shcsalecontr.rpt  

 
A fenti adásvételi szerződések beállításához, illetve a szerződéseken bizonyos adatok (képviselő 
adatai, nyilatkozat) megjelenítéséhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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1. Gépjármű adásvételi szerződés – xd16shcsalecontrs.rpt típusú szerződésen az alábbi 
módosítások történtek: 
• A riport 10. pontjába felkerült az alábbi nyilatkozat: „Mindkét fél kijelenti, hogy 

teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a 
tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott 
határidőn belül.” Ennek megjelenítése a szerződésen az Általános 
törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul „XD16SHCSALECONTRS” sorának 
ID674 „élő”-re állításával lehetséges. 

• A  riport 11. pontjába felkerült az alábbi nyilatkozat: „A felek kijelentik, hogy ismerik 
a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, 
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség 
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.” Ennek megjelenítése a 
szerződésen az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul 
„XD16SHCSALECONTRS” sorának ID675 „élő”-re állításával lehetséges. 

• A riport bevezető részében feltűntetésre kerül a cég képviselőjének adatai, 
amennyiben az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul 
„XD16SHCSALECONTRS” ID686-691 sorai „élő”-re állításra és megfelelően kitöltésre 
kerülnek:. 

� Képviselő családi és utóneve:  
� Szül.hely,idő :  
� Anyja családi és utóneve:  
� Lakcím:  
� Személyi igazolvány szám:  
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2. Adásvételi szerződés – xd16shcsalecontr.rpt típusú szerződésen az alábbi 

módosítások történtek: 
 

• A riport 7. pontjába felkerült az alábbi nyilatkozat: „Mindkét fél kijelenti, hogy teljesíti 
bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog 
változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül.” 
Ennek megjelenítése a szerződésen az Általános törzskarbantartók/Riport 
megjegyzések modul „XD16SHCSALECONTR” sorának ID676 „élő”-re állításával 
lehetséges. 

• A  riport 8. pontjába felkerült az alábbi nyilatkozat: „A felek kijelentik, hogy ismerik a 
bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint 
a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes 
teljesítésének jogkövetkezményeit.” Ennek megjelenítése a szerződésen az 
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Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul „XD16SHCSALECONTR” 
sorának ID677 „élő”-re állításával lehetséges. 

• A riport 1. pontjába felkerült a „Forgalmi engedély szám” és a „Törzskönyv” szám. 
 
 

 
 
 
 

• „Adó alól mentes” áfakulcs használata használt gépjárművek esetében. 
 
Használt gépjármű értékesítés esetében eddig ÁFA-san, vagy ’HIA” (Használt ingóság ÁFA-ja – 
Különbözeti ÁFA) kulccsal lehetett számlát kiállítani.  
 
A „Használt gj. értékesítés” modul új verziójától lehet használt gépjárművet is kiszámlázni „Adó 
alól mentes” ÁFA kulccsal az alábbi esetekben: 
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1. A készletre vett használt gépjármű nem „Különbözeti ÁFA”-san lett beérkeztetve. 
2. Az eladás készítésekor a „Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása” 

ablakra a „Rendelés típusok” közé felkerült egy új típus „Teszt gj. értékesítés” melynek 
kiválasztását követően a rendszer számla készítésekor automatikusan „Adó alól mentes” 
ÁFA kulccsal állítja ki a számlát. Tehát ez a rendelés típus csak akkor használatos, ha a 
számlát „Adó alól mentes” ÁFA kulccsal kell kiállítani! 
 

 
 

Természetesen ezzel a típussal elkészített rendelés esetén az adásvételi szerződéseken is ÁFA 
mentesen jelenik meg a gépjármű ára. 
 

4.2. Új gépjármű értékesítés 
 

• Eltérő vevő és üzembentartó esetében választható kontakt partner 
 
Új gépjármű értékesítés esetén az „Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása” ablakon, 
amennyiben eltér a vevő és az üzembentartó személye, akkor a kontakt személy megadásakor a 
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rendszer megkérdezi melyik partnerhez (vevő vagy üzembentartó) tartozó kontakt személyt szeretne 
rögzíteni a felhasználó.  
 

 
 
A választásnak megfelelően a rendszer a vevőhöz vagy az üzembentartóhoz felvitt kontakt 
személyek közül ajánl fel választási lehetőséget, illetve a megfelelő személyhez új kontakt személy 
felvitelét. 
 
• Belső számlás értékesítés esetén az átadásnak nem feltétele, hogy a 

készletfinanszírozási szerződés lejárt legyen 
 
Új gépjármű értékesítés esetében az „Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása” ablak 
Átadás/Átadás vevőnek menüpontból indítható gépjármű átadás csak lezárt készletfinanszírozási 
szerződéssel rendelkező gépjárművek esetében végezhető el. Kivétel ez alól a belső számlával 
(INTR) értékesített gépjárművek.  
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4.3. Modellkarbantartó 
 

• Szín és kárpit másolási lehetőség egyik modellből a másikba 
 

A „Modellek karbantartása” ablakra felkerült egy új ikon  „Kijelölt modell színeinek és 
kárpitjainak másolása más modellekre”.  
 

 
 
Az ikon segítségével a kijelölt modellhez tartozó színkódokat és kárpit kódokat lehet egy vagy több 

másik modellhez másolni. A  megnyomását követően megjelenik a „Színek és kárpitok 
másolása kijelölt modellekre” ablak.  
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Amennyiben a kárpit kódokat is másolni szeretnénk, akkor szükséges a „Kárpitokat is” jelölőnégyzet 
pipálása. 
 
A modellek kiválasztása - ahová a másolás készül – treffeléssel történik. OK-t követően a kiválasztott 
modellekbe másolódnak a színek és a kárpitok. 
 

5. CRM 
 

5.1. Szalonforgalom számlálás 
 

• Alapértelmezett rendezési sorrend: rögzítés dátuma 
 
A „Szalonforgalom számlálás” ablakon a lelistázott kérdőívek sorrendje a kérdőívek rögzítésének 
dátuma csökkenő időrendi sorrendben (azaz a legelső a legutoljára rögzített). 
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5.2. CRM 
 

• Új nyomógomb, mely egyszerre jelöli be az el nem végzett feladatokat. 
 

A „CRM modul” Ablakok/CRM napló menüpontból indítható ablakának „Feladatonként” fülére 

felkerült egy új nyomógomb  „Minden nem elvégzett feladat elvégzése”. A nyomógomb 
segítségével egyszerre jelölhető be minden olyan feladat, amely még nem került elvégzésre. 
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• Műszaki vizsga behívó levélre szabadon tölthető megjegyzés beépítése 

 
„CRM” modulból nyomtatható műszaki vizsga behívó leveleken megjeleníthető egy tetszőleges 
szövegű megjegyzés. 
 
Az Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban kell rögzíteni ezt a megjegyzést. A 
modul indítását követően a műszaki vizsga behívó levél nevét kell megkeresni (a riport jobb alsó 
sarkában található pl. xd16crm_servcall.rpt) „XD16CRM_SERVCALL”. 
 
A „FREE_PARAM” sorban – bármelyik típusú műszaki vizsga behívó levél esetén – a „Riport 
szöveg” mezőben megadható a tetszőleges megjegyzés. A megjegyzés megadását követően „élő”-
re kell tenni a sort. 
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Ezt követően a műszaki vizsga levél nyomtatásakor megjelenik a megadott megjegyzés. 
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6. FELADAT KEZELÉS 

 

6.1. Feladat kezelő 
 

• Általános feladatkezelő modulból is elvégezhetőek a CRM feladatok 
 
A K2D rendszer indításakor megjelenő „Küldött és fogadott feladatok” ablakból is elvégezhetőek a 
CRM feladatok (nem kell a CRM modulba belépni). 
 
A feladatok elvégzésének folyamata a következő: 

1. A „Küldött és fogadott feladatok” ablakon az elvégzendő feladatot ki kell jelölni. 

2. A kijelölést követően meg kell nyomni a  nyomógombot. 
 

 
 

3. A „Kijelölt feladat módosítása” ablakon meg kell nyomni a  „Feladat elvégzése” 
nyomógombot. 
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4. A megjelenő „Kijelölt feladat módosítása” ablakon treffeléssel választhatóak ki az 

elvégzendő feladatok. A feladat elvégzése a  „Feladat elvégzése” ikonnal történik. 
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• A  ikon segítségével az elvégzendő feladatok egyszerre treffelhetőek, illetve 
egyszerre kivehető a kijelölés. 

• A  ikon segítségével elvégezhetőek a kijelölt feladatok 

• A  ikon segítségével újra megjeleníthető a „Kijelölt feladat módosítása” 
ablak. 

• A  ikon segítségével a kijelölt partnerről tekinthető meg CRM információ 
(„Partneri információk adott partnerre” ablak megjelenítése) 

• A  ikon segítségével a kijelölt feladatok törölhetőek. 
 
 

5. A feladat elvégzése már a CRM modulban megszokott módon történik. A rendszer rákérdez, 
hogy nyomtasson-e etikett cimkét, illetve a képernyőn megjelenítésre kerülnek a levelek, 
elküldésre kerül az e-mail stb. a feladat értesítési módjától függően. 

 
 

7. JELENTÉSEK 

 

7.1. Szervizjelentés 
 

• A „Szervizjelentés adott munkalapra elsődleges szerelőnként” riport a számlát 
nyomtató felhasználóra is lehívható 

 
Az „Időszaki szervizjelentések” modul Riportok/Szerv.jel.telj.d.-ra/Műszakbontással menüpont 
alól lehívható „Szervizjelentés adott munkalapra elsődleges szerelőnként” riport lehívható a 
számlát készítő felhasználó szerinti bontásban is. 
 
A riport indítását követően megjelenő „Kérem a riport paramétereit” ablakon megadható, hogy a 
munkafelvevőre, vagy a számlakészítő személye szerinti bontásban kérjük le a riportot. 
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A riport adattartalma nem változott. 


