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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. ÁFA bevallás 
 

• Korábbi számla generálás menüpontban elkészített GE NO megjelenítése az ÁFA 
bevallásban 

 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy az „Általános kimen ő számlázás”  modul „Korábbi számla generálás”  
menüpontjában elkészített GENO-k megjelenítésre kerüljenek az ÁFA bevallásban vagy sem. 

 

1.2. Bejöv ő számla rögzítés 
 

• Szállítólevél hozzárendelése számlához 
 

A „Bejöv ő számla rögzítés”  modulban „Egyéb alkatrészbeszerzés”  és „Gyári 
alkatrészbeszerzés”  típusú bejövő számlák rögzítésekor a rendszer nem enged nagyobb 
összegű szállítólevelet a számlához rendelni, mint amennyi a számla összege. Amennyiben 
nagyobb szállítólevél összeg kerül megadásra, mint amennyi a számla összege, akkor a számla 
érkeztetéskor a rendszer erre figyelmeztetést küld és marad „Feldolgozás alattiban” . 
 

 
 

Ilyen esetben a  nyomógomb alatt szükséges a „Beszámítandó”  összeg javítása, mely 
megegyezik a számla összegével. 
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1.3. Folyószámla kezelés 
 

• Folyószámla m űveletek elvégzésénél megjelenítésre kerülnek a bels ő partnerek  
 

„Folyószámlakezelés”  modul Akciók/Folyószámla rendezés  menüpontjából indítható 
folyószámla műveletek elvégzésekor a „Partnerek”  alatt kiválasztható belső partner is, így pl. 
túlfizetés rakható belső részlegekre és divíziókra is. 
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1.4. Kontírozás 
 

• Vegyes (MIX) könyvelésekor a már MIX-hez kötött gyá ri és egyéb betárolások 
színnel jelölésre kerülnek 

 
„Kontírozás”  modul vegyes tétel könyvelésekor (MIX) amely gyári vagy egyéb betárolást érint, 
piros színnel kerülnek megjelenítésre a már más vegyes tételhez hozzárendelésre kerül tételek. 

 

 
 

Azaz „Kontírozó”  modulban történő vegyes tétel könyvelésekor a „Gyári betárolás”  és az 
„Egyéb betárolás”  kiválasztásakor színnel kerül megjelölésre a már korábban más MIX-hez 
hozzárendelt tétel. 
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2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Gépjárm ű rögzítésekor a modelltörzsben „nem él ő” típusok is megjelenítésre 
kerülnek. 

 
„Munkalap”  modulban a rendszerben még nem szereplő gépjármű felvitelekor az „Új gépjármű 
felvitele” ablakon a „Típus”  kiválasztásakor megjelenítésre kerülnek azok a típusok is, melyek a 
„Modell karbantartóban”  „nem élő”-re lettek állítva (pl. mert már nem rendelhető az adott típus). 
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3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

 

3.1. Betárolás – Egyéb alkatrészek 
 

• Új etikett címke mely tartalmazza: cégnév, betárolá s dátuma, polchely 
 

Új etikett címke került beépítésre a rendszerbe. A „Betárolás – Egyéb alkatrészek”  modul 
Riportok/Etikett vonalk. polc  menüpontból indítható. Indításkor megadható, hogy a „Betárolt 
mennyiség” -re, vagy tetszőlegesen megadott mennyiségre („Megadott mennyiség ”) 
nyomtatódjon az etikett címke. 
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Az etikett címke tartalmazza az alábbiakat: 
• Csz: Cikkszám 
• Név: Cikk megnevezése 
• Vonalkód 
• Cégnév 
• Raktár és polchely 

 

3.2. Betárolás – Gyári alkatrészek 
 

• Új etikett címke mely tartalmazza: cégnév, betárolá s dátuma, polchely 
 

Új etikett címke került beépítésre a rendszerbe. A „Betárolás – Gyári alkatrészek”  modul 
Riportok/Etikett vonalk. polc  menüpontból indítható. Indításkor megadható, hogy a „Betárolt 
mennyiség” -re, vagy tetszőlegesen megadott mennyiségre („Megadott mennyiség ”) 
nyomtatódjon az etikett címke. 
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Az etikett címke tartalmazza az alábbiakat: 
• Csz: Cikkszám 
• Név: Cikk megnevezése 
• Vonalkód 
• Cégnév 
• Raktár és polchely 

 
 

4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 
 

4.1. Teszt gépjárm ű előjegyzés 
 

• Megadható a teszt gépjárm ű visszavétel dátuma 
 

Teszt gépjármű ügyféltől történő visszavételekor a „Teszt gépjárm ű előjegyzés”  ablakon a 
„Visszavétel dát.”  mező tölthető. Ezzel megadható a pontos visszavétel dátuma és ideje.  
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4.2. Használt gépjárm ű értékesítés 
 

• Gépjárm ű adásvételi szerz ődés (xd16shcsalecontrs.rpt típusú) módosítások 
 
„Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban használt gépjármű vásárlásakor a „Gépjárm ű ill. 
beszerzés adatainak karbantartása”  ablak Riportok/Adás-vételi szerz . menüpontjából 
nyomtatható „Gépjárm ű adásvételi szerz ődésen”  (xd16shcsalecontrs.rpt típusú) az alábbi 
módosítások történtek: 

 
1. Feltűntetésre kerül a pontos vételár a szerződés 2. pontjában 

 
2. A szerződés megnevezése módosításra került „Személygépkocsi adásvételi 

szerződésről”  „Gépjám ű adásvételi szerz ődés” -re 
 



   
 

 

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

 
 

4.3. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• Új megrendel ő lap forma került beépítésre a rendszerbe 
 

„Új gépjárm ű értékesítés ” modulba beépítésre került egy új formátumú „Megrendel ő lap”.  (A 
beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét) 
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A Megrendel ő lap  tartalmazza az alábbiakat: 

• Vevő név 
• Vevő Kód 
• Vevő leánykori neve 
• Vevő anyja neve 
• Vevő Telefonszáma 
• Vevő címe 
• Bruttó vételár összege 
• Fizetett előleg összege 
• Márkakereskedő aláírása 
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• Megrendelő aláírása 
• A megrendelt modell típusa 
• A megrendelt modell színe 
• Várható átadás dátuma 
• A gépjárműhöz jelölhető specifikáció  

 

5. CRM 
 

5.1. CRM 
 

• SMS küldés UNICODE és BIT7 formátumokban 
 

A K2D SMS küldő programja képes 2 módban továbbítani az SMS-ket: 
1. UNICODE: az összes magyar ékezetes betűt támogatja, de csak 70 karakter a hossza, ez az 

alapértelmezett mód 
2. BIT7:  Hét bites küldés: Ekkor egy SMS hossza 160 karakter lehet, viszont a magyar 

ékezetes betűk csak egy része megfelelő, másik része hiányzik, vagy az ékezet jel nem 
jobbra, hanem balra dől.  
Kis ékezetes betűk: á í ó ő ú ű helyett: ? ? ? ö ? ü 
Nagy ékezetes betűk: Á Í Ó Ő Ú Ű helyett A I O Ö U Ü 

 
Működése a következő: 
A „CRM”  modulból továbbra is mindig unicode-s küldést állít be, azaz pl. úgy generálódnak az 
SMS-k, hogy "3 darabban küldés és unicode bepipálva". A küldés után viszont az „SMS” modul 
a MODE paraméter alapján felülbírálja ezt és a küldés után bejegyzi, az SMS mellé, hogy milyen 
módban küldte el, pl. az látszik, hogy "1 darabban küldve, és nincs pipa az unicode". 

. 
• A nem elvégzend ő CRM feladatok törölése 

 
A „CRM”  modul Ablakok/CRM napló  ablakára felkerült egy új menüpont „CRM törlése” . A 
menüpont segítségével törölhetőek azok a CRM feladatok, melyeket nem kívánunk elvégezni. 
 
A törlés folyamata a következő: 
� Az Ablakok/CRM napló  ablakban treffelés segítségével ki kell jelölni (hasonlóan, mint 

amikor elvégezni szeretnénk a feladatokat). 
� A kijelölést követően a „CRM törlése”  menüpontra kell kattintani. 
� A rendszer ezt követően rákérdez, biztosan törölni akarjuk-e a kijelölt tételeket. 
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� Yes válasz esetén a rendszer törli a kiválasztott tételeket. 
 

• Új export funkció, amelyben a felhasználó szabadon választhatja az 
exportálandó oszlopokat 

 
Megújult a „CRM”  modul Export  menüpontja. Az Export  menüpont segítségével a „CRM”  
ablakban leszűrt partnerek adatait exportálhatjuk file-ba (A file txt kiterjesztést kap, mely 
beolvasható excelbe is!). Az eddigiektől eltérően megadható, hogy az ügyfél mely adatait 
szeretnénk az exportba tenni. Az Export  menüpont továbbra is 3 almenüpontot tartalmaz: 

I. Csak partner:  menüpont segítségével a „CRM”  ablakban leszűrt partnerekről, csak a 
partner adatokat exportálhatjuk. A menüpontra kattintást követően megjelenik a 
„Válassza ki az exportálandó mez őket és ezek sorrendjét”  ablak.  
 

 
 
A mezőnevek előtt „pipa” segítségével kell jelölni azokat a mezőket, melyeket 
exportálni szeretnénk. 
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A mezők ablakon látható sorrendje, az exportálási sorrendet is jelenti. 

Amennyiben ezen változtatni kell azt a   nyomógombok segítségével 
kell módosítani. Adott sor kijelölését követően a nyilakkal mozgatható felfelé, 
vagy lefelé a sorrendben. 
 

II. Fejléces: menüpont segítségével a „CRM”  ablakban leszűrt partnerekről, a partner 
adatokat és a „CRM”  ablakon kiválasztott „fül”  (pl. Jármű, Munkalap, Alkatrész stb) 
adatait exportálhatjuk. A menüpontra kattintást követően megjelenik a „Válassza ki 
az exportálandó mez őket és ezek sorrendjét”  ablak. 

 
Ez az ablak az I. ponttal ellentétben már 2 „blokkot” tartalmaz. A bal oldali 
„blokkban” hasonlóan az I. ponthoz a partner adatai közül válogathatunk. Míg a jobb 
oldali „blokkban” a kiválasztott fül adatai közül választhatunk pipálással, mi kerüljön 

az export file-ba. A   használata megegyezik az I. pontban leírtakkal. 
 

III. Többsoros : menüpont segítségével a „CRM”  ablakban leszűrt partnerekről, a partner 
adatokat és a „CRM”  ablakon kiválasztott „fül”  (pl. Jármű, Munkalap, Alkatrész stb) 
adatait exportálhatjuk. A menüpontra kattintást követően megjelenik a „Válassza ki 
az exportálandó mez őket és ezek sorrendjét”  ablak. 



   
 

 

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

 
 

Ez az ablak az I. ponttal ellentétben már 2 „blokkot” tartalmaz. A bal oldali 
„blokkban” hasonlóan az I. ponthoz a partner adatai közül válogathatunk. Míg a jobb 
oldali „blokkban” a kiválasztott fül adatai közül választhatunk pipálással, mi kerüljön 

az export file-ba. A   használata megegyezik az I. pontban leírtakkal 
 

Eltérés a II. Fejléces  és a III. Többsoros  menüpontban készült export között: 
A II. Fejléces  menüpontban készült export a partner adatát egyszer jeleníti meg (mint egy fejléc), 
majd ez alatt külön-külön sorokban jeleníti meg az exportálás során kiválasztott „CRM fül”adatait. 
 

 
 
A III. Többsoros  menüpontban készült export a partner adatát annyiszor jeleníti meg, ahány 
hozzá tartozó egyéb adatot jelenítünk meg (azaz amennyi adat az adott fülön megtalálható volt). 
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• Új szűrés: e-mail címmel rendelkez ő partnerekre 
 

A „CRM”  modul „CRM ablak”  Szűrés  menüpontja alá felkerült egy új menüpont „Van email 
címe ”. A menüpont kiválasztását követően bármilyen lekérdezést állítunk be, a rendszer csak 
azokat a partnerek fogja leszűrni, amelyek rendelkeznek e-mail címmel. 
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6. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 

6.1. Felhasználók 
 

• Felhasználónként állítható, gyártmányonkénti sz űrés 
 

„Általános törzskarbantartók/Egyéb karbantartók/Fel használók”  modulban K2D 
felhasználónként beállítható, hogy több engedélyezett gyártmány esetén melyek jelenjenek meg 
automatikusan, illetve melyekre kell szűrést alkalmazni. 
 
Beállítása: 
A „Felhasználók”  modulban adott felhasználó esetén a „Kijelölt felhasználó adatainak 
módosítása” ablak „Kapcsolatok/Új gj. gyártmányok”  menüpontban az „Új gj. gyártmányok 
felvitele”  ablakban a „Szűrésre jelölt”  oszlopban pipálással történik. 
 

 
 

Jelölést követően az egyes modulokban ahol gépjármű gyártmány szűrés történik (pl. Új gj. 
értékesítés) a rendszer a fent megjelölt gyártmányokra automatikusan szűr. Az egyéb 
engedélyezett gyártmányokra továbbra is a „Szűrés”  menüpontokban kell rászűrni. 
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7. JELENTÉSEK 

 

7.1. Szervizjelentés 
 

• „Szerel őnként elvégzett munka adott id őszakban„ riport új funkció: sz űrés 
szerviz részlegekre 

 
„Jelentések/szerviz/Szervizjelentések”  modul Riportok/Id ősz.munkavégz./Munkalap 
alapján/Csak lezárz ml.-ok  menüpontból indítható „Szerel őnként elvégzett munka adott 
időszakban”  riport szűrhető a szerviz részlegekre. 

 

 
 

A „Kérem a dátumintervallumot és telephely(ek)et!”  ablakban treffeléssel szűrhetőek a 
szerviz részlegek. A treffelést követően a riport csak a megadott részlegekre jeleníti meg a 
munkadíj és munkaóra adatokat.  
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8. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő 
MÓDOSÍTÁSOK 

 

8.1. Készletfinanszírozás 
 

• Új MKB készletfinanszírozási szerz ődés került beépítésre 
 

A „Pénzügy/Munkafolyamatok/Készletfinanszírozás”  modulból „MKB”  típusú 
készletfinanszírozások esetében (új és teszt gépjárművek esetében is) új, módosított MKB szerződés 

nyomtatódik.  A nyomtatás továbbra is a „Szerz ődés módosítása”  ablakon a  ikon 
megnyomásával történik. 
 

 
 

Régebbi szerződések újranyomtatása esetén is a már módosított szerződés kerül nyomtatásra. 
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8.2. CRM 
 

• Új automatikus feladat, amely a számlázás után X na ppal figyelmezteti a 
felhasználót a vev őregisztráció nyomtatására 

 
Új automatikus feladat került beépítésre a rendszerbe, melynek segítségével a rendszer X nappal 
az új gépjármű számlázást követően figyelmezteti a felhasználót a vevőregisztráció 
nyomtatására. 
 
„Feladatkezelés/Automatikus feladatok”  modul „CRON taszk karbantartó”  ablakában az 
ID66 karbantartóval szabályozható az feladat. 

 

 
 

A „Figyelmeztetés ennyi nap múlva”  sor „Szám”  oszlopában állítható be, hogy a számlázást 
követően hány nap múlva figyelmeztessen a rendszer a vevőregisztráció nyomtatására. 
 
A feladat elvégzése a többi feladathoz hasonlóan a „Feladat kezel ő”  modulból történhet. A 

„Küldött és fogadott feladatok”   ablakban adott feladat kiválasztását követően a  ikon 
megnyomásával történik. 
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8.3. Gépjárm ű törzs 
 

• 3 új funkció került bevezetésre 
 

Az „Általános törzskarbantartók/Gépjárm ű törzs”  modulban a „Kijelölt gépjárm ű adatainak 
módosítása”  ablak „IMS”  menüpontjába Honda márkakereskedések részére 3 új funkció került 
bevezetésre: 

• Vevőregisztráció megtekintése : a menüpont segítségével megtekinthető az aktuális 
vevőregisztráció.  

• Tulajdonosváltás: a menüpont segítségével az elvégzett tulajdonosváltás átvezethető 
az IMS rendszeren. 

• Nyomtatás kérése: a menüpont segítségével az aktuális tulajdonosra kérhető le a 
Honda Hungary-től vevőregisztráció nyomtatása. 
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8.4. Teszt gépjárm ű előjegyzés 
 

• Új tesztvezetési és el őjegyzési napló nyomtatás 
 
„Gépjárm űkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb/Teszt gj. el őjegyzés”  modulba 2 új 
„Megállapodás”  került beépítésre a „Riportok”  menüpont alá. 
 

1. HU megállapodás  menüpontból nyomtatható „Megállapodás”  
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A riport tartalmazza az Átadó és Átvevő adatait, az átadott gépjármű forgalmi adatait és a 
kapcsolódó dokumentumokat, illetve rögzíti a használat feltételeit és a nem megfelelő használat 
esetén a jogi következményeit.  

 
2. EU megállapodás  menüpontból nyomtatható „Megállapodás  

 

 
 

A riport tartalmazza az Átadó és Átvevő adatait, az átadott gépjármű forgalmi adatait és a 
kapcsolódó dokumentumokat, illetve rögzíti a használat feltételeit és a nem megfelelő használat 
esetén a jogi következményeit. A riport rögzíti továbbá, hogy a gépjármű az EU területén belül 
használható. 
 
A rendszerből mindkét riport külön-külön hívható le gépkocsikra és motorkerékpárokra. 
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9. NISSAN MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő 
MÓDOSÍTÁSOK 

 

9.1. Szerviz 
 

• NSCEE ügyfél hozzájárulás nyilatkozat módosítása 
 

„Munkalap”  modulból nyomtatódó „Munkalap”  (xd16serwsord.rpt típusú) riporton módosításara 
került az NSCEE ügyfél hozzájárulás nyilatkozat rész az NSCEE elvárásainak megfelelően.  

 

 

9.2. Gépjárm ű értékesítés 
 

• NSCEE ügyfél hozzájárulás nyilatkozat módosítása 
 

„Új gépjárm ű értékesítés”  modulból nyomtatódó „Adásvételi szerz ődés”  (xd16carslecontr.rpt 
típusú) riporton módosításara került az NSCEE ügyfél hozzájárulás nyilatkozat rész az NSCEE 
elvárásainak megfelelően.  
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