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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Általános kimen ő számlázás 
 

• GENO módosító számla stornózása 
 
„Általános kimen ő számlázás”  modulban elkészült módosító (helyesbítő) számla stornózható. 
 
Folyamata: 

1. „Általános kimen ő számlázás” modul „Általános kimen ő számlázás”  ablakon a 
stornózandó számla lekeresése. 

2. A számla kijelölését követően a  ikonnal meg kell nyitni. 

3. A megjelenő „Adott számla adatainak módosítása”  ablakon a  „Adott számla 
stornózása”  ikonnal stornózható az adott helyesbítő számla. 

4. A stornózást követően a rendszer egy új GENO sorszám alatt elkészíti a stornó számlát 
melyet megjelenít az „Adott számla adatainak módosítása”  ablakban. 

5. A számla (az esetleges módosításokat követően) a  ikonnal kinyomtatható. 
 
Megjegyzés: a módosító számla nem stornózható, amennyiben készült már belőle újabb módosító 
számla. 
 

• GENO számla kiállításakor a számlatételhez fix megj egyzés hozzárendelése  
 
„Általános kimen ő számlázás” modulban készülő általános kimenő számlára (GENO) felkerülő 
számlatételekhez fix megjegyzés fűzhető. 
Ezzel biztosítható pl. az „Adó alól mentes”  ÁFA kulccsal felkerülő számlatétek mellé rákerüljön a 
megfelelő törvényi § hivatkozás (pontosan melyik § alapján mentes az adó alól). 
 
Működése: 
Az „Általános kimen ő számlázás”  modulban a kimenő számla (GENO) kiállítása a már megismert 
módon történik az alábbi kivétellel: 

1. Az „Új számla felvitele” ablakban a  segítségével kell a számlatételeket feltenni. 
2. A „Cikk/szolgáltatás”  mezőben dupla kattintással megjelenik az „Egyéb cikk/szolgáltatás”  

ablak. 

3.  Az „Egyéb cikk/szolgáltatás”  ablakban a  ikon segítségével vihető fel új számlatétel. 
4.  Az „Új nem gyári cikk/szolgáltatás felvitele”  ablakban a megfelelő mezők kitöltését 

követően a „Szla. megj.” mezőben vihető fel a számla tétel mellé a fix megjegyzés. 
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5. Ezt követően a számla kiállítása a már megismert módon történik. 
6. A korábban használatos számlára kerülő megjegyzések továbbra is használhatóak. 

 

 
 

7. A számla nyomtatását követően a számlán mindhárom megjegyzés megjelenítésre kerül. 
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Korábban már felrögzített számlatételek megtalálhatóak az Alkatrészkereskedelem 
/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészek/szolg-ok  modulban. Itt utólag is felvihetőek számlatételek 
mellé fix megjegyzések. Így a következő számlák kiállításakor - amennyiben az adott cikk/szolgáltatás 
kerül kiszámlázásra – megjelenítésre kerül a fix megjegyzés is. 
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1.2. Számlaböngész ő 
 

• Számladátumok nem módosíthatóak, ha az fel van köny velve f őkönyvnek 
 
Amennyiben egy számla már felkönyvelésre került a K2D rendszer „Főkönyv”  modulja felé, akkor 
már a „Számlaböngész ő”  moduljában nincs lehetőség dátum módosítására. 
A rendszer a fenti esetben figyelmeztetést küld, és tiltja a módosítást. 
 

 
 

1.3. Folyószámla kezelés 
 

• Riport módosítás: kiegyenlítetlen el őlegszámlák sz űrése fordulónapra 
 

A „Folyószámla kezelés” modulban a Riportok/El őleg szla-k  menüpontból lehívható előlegszámlák 
kimutatására szolgáló riportok szűrhetőek fordulónapra. 
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Így lehetővé válik, hogy adott fordulónapra visszamenőleg kimutassuk a végszámlához rendelt, vagy 
a végszámla nélküli előlegszámlákat. 
A megfelelő menüpont indítását követően az „Adja meg az id őintervallumot és a szla prefixet”  
ablak jelenik meg. 
 

 
 

Itt megadhatóak a lehívandó előlegszámlákra vonatkozó szűrési feltételek. 
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A riport megmutatja adott dátum intervallumba tartozó előleg számlák, a megadott fordulónapon 
végszámlához beszámításra kerültek-e vagy sem. 
 
A riport tartalmazza: 
A riport bal oldalán találhatóak az előlegszámlára vonatkozó információk: 
� Azonosító: számla száma 
� Dátum: számla dátum 
� Telj.:a számla teljesítési dátuma 
� Előlegszámla nettó: az előlegszámla nettó értéke 
� Előlegszámla ÁFA: az előlegszámla ÁFA értéke 
� Előlegszámla bruttó: az előlegszámla bruttó értéke 

 
 
A riport jobb oldalán találhatóak a végszámlára (amibe az előlegszámla beszámításra került) 
vonatkozó információk: 
� Azonosító: számla száma 
� Dátum: számla dátum 
� Telj.:a számla teljesítési dátuma 
� Végszámla nettó: a végszámla nettó értéke 
� Végszámla ÁFA: a végszámla ÁFA értéke 
� Végszámla bruttó: a végszámla bruttó értéke 
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2. SZERVIZ 
 

2.1. Munkalap 
 

• Munkalapon (xd16serwsord.rpt) típusún végzett módos ítások 
 
„Munkalap”  modulból indítható xd16serwsord.rpt  típusú munkalap esetében 2 változtatás történt. 
Mindkét változtatás rendszerparaméterként beállítható, hogy a Munkalap riporton megjelenítésre 
kerüljön-e vagy sem. 
 

1. „Visszahívás: igen – nem” szöveg megjelenítése a Munkalapon 
 
Beállítása: 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések  modulban a „XD16SERWSORD”  sort 

kell lekeresni, majd a  ikonnal megnyitni. 
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Megnyitást követően az ID705 sort kell megkeresni és szintén a   ikonnal megnyitni. 
A megnyíló „Riport megjegyzések módosítása”  ablakot „Él ő” -re kell állítani. 
 

 
 

Ezt követően kinyomtatott Munkalapokon már megjelenítésre kerül a „Visszahívás: igen  
nem”  szöveg. 
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2. Beállítható garanciális Munkalapok esetében a „Javítás várható kezdete és vége” 
megjelenjen-e a Munkalapon. 
 
Beállítása: 
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Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések  modulban a „XD16SERWSORD”  sort 

kell lekeresni, majd a  ikonnal megnyitni. 
 

 
 

 Megnyitást követően az ID708 sort kell megkeresni és szintén a   ikonnal megnyitni. 
A megnyíló „Riport megjegyzések módosítása” ablakot „Él ő” -re kell állítani. 
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„Él ő” -re állítást követően a garanciális munkalapon megjelenítésre kerül a Javítás várható 
kezdete és vége időpontok. Ha ez „Nem élő”,  akkor nem jelenik meg. 
 

• „Leszállítva” státuszú közvetített szolgáltatások m ódosítása jogosultsághoz 
köthet ő 

 
„Munkalap”  modulban a munkalapra kerülő közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák) 
„Leszállítva”  státuszba állítást követően is módosíthatóak. Ez a módosítási lehetőség mostantól 
jogosultsághoz köthető.  Azaz, csak a meghatározott módosítási jogosultsággal rendelkező 
felhasználók tehetik meg a módosítást. 
 

 
 

A jogosultság beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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• „Lezárt” munkalap esetén jogosultsághoz köthet ő, hogy módosítható-e az 

„Összeállította” és a „Km óra” mez ők. 
 

„Munkalap” modulban „Lezárt”  munkalap esetén módosíthatóak az „Összeállította”  és a „Km 
óra”  mezők tartalma. Ez a módosítási lehetőség mostantól jogosultsághoz köthető.  Azaz, csak a 
meghatározott módosítási jogosultsággal rendelkező felhasználók végezhetik el a módosításokat. 
 

 
 
 
A jogosultság beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
 
• Új Munkalap formátum (xd16serwsord_bae típusú) 

 
Új munkalap formátum nyomtatható a „Munkalap”  modulból (xd16serwsord_bae) típusú.  
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A Munkalap tartalmazza az alábbiakat: 
� Szállító adatai: 
� Név  
� Cím 
� Telefonszám 
� Faxszám 
� E.mail cím 
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� Adószám 
� Közösségi adószám 
� Bankszámlaszám 

 
� Megrendelő adatai: 
� Név 
� Cím 
� Telefonszám 
� E-mail cím 
� Kapcsolattartó 
� Kapcsolattartó telefonszáma 

 
� Megrendelés ideje 
� Javítás várható kezdete/vége 
� Vállalási ár nettó: Kalkuláció szerint 
� Vállalási ár bruttó: Kalkuláció szerint 

 
� Gépjármű adatai: 
� Rendszám 
� Alvázszám 
� Motorszám 
� Gyártási év 
� Hengerűrtartalom 
� Besorolási osztály 
� Gyártmány 
� Típus 
� Szín 
� Színkód 
� Üzemmód 
� Hazai forgalomba helyezés 
� Műszaki vizsga érvényesség 
� Gyári azonosító 
� Bruttó súly 
� Kár.szám 

 
� Km óra állás 
� Üzemanyagszint 
� Forgalmi engedély jelölőnégyzet (szervizben maradt-e) 
� Szervizfüzet jelölőnégyzet (szervizben maradt-e) 

 
� Az ügyfél a kiszerelt alkatrészre igényt tart-e. 

 
� Javítási feltételekre vonatkozó információk leírása: 
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� Munkafelvevő aláírási helye 
� Megrendelő aláírási helye 

 
� A szerelő részére fenntartott „vonalazott” rész ahol felsorolhatja a beépített alkatrészeket 

és az elvégzett műveleteket. 
 
� A Munkalap végén a javított gépjármű átvételére vonatkozó aláírási rész (Átadó, Átvevő) 

 
Az új munkalap formátum beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 
• Szerelőbontások módosításának naplózása 

 
„Munkalap”  modul „A munkalaphoz tartozó m űveletek és alkatrészek”  ablakon a művelet 
megadásánál lehetőség van egy műveletet több szerelőre bontani %-san, vagy pontos elvégzett 
idő alapján. 
 
Ez a több szerelőre bontás az adott művelet kijelölését követően a „Szerelők”  menüpontban 
történik („Százalékos megadás” vagy „Munkaórák megadása” ). 
 
Ezt követően a K2D rendszer naplózza bármilyen módosítás történik  
A módosítási napló 2 helyen tekinthető meg: 
1. „Szerel ők/Napló”  menüpontban 

2. „ A m űvelethez rendelt szerel ők”  ablak  ikon segítségével. 
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• Rendszerparaméterként állítható, hogy a „Kedvezmény ” blokk megjelenjen-e a 

szerviz SERO számlán 
 

Biztosítós (Gfb, Casco) típusú munkalapok esetében beállítható, hogy a munkalapból elkészülő 
szervizes SERO számlán megjelenítésre kerüljön-e a kedvezmény blokk. 
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Beállítása: 
Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések  modulban a „XD16SER_INV_SERO”  

sort kell lekeresni, majd a  ikonnal megnyitni. 
 

 
 

 Megnyitást követően az ID714 sort kell megkeresni és szintén a   ikonnal megnyitni. 
A megnyíló „Riport megjegyzések módosítása”  ablakot „Nem él ő”- re kell állítani. 
 
A beállítást követően biztosítós (Casco, Gfb) típusú munkalapokból készült SERO számlákon nem 
jelenik meg a „Kedvezmények összesen”  blokk. 
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3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Értékesítési akciók 
 

• Alkatrész típusonkénti értékesítési akció létrehozá sa 
 

Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Értékesítési akciók  menüpontból indítható 
„Értékesítési akciók karbantartása”  modulban hozható létre alkatrész értékesítésre és szerviz 
műveletekre eladási akció. 
 
Újdonság, hogy több gyári gyártmányt is forgalmazó cégeknél az akció létrehozása során 
egyszerűen megadható a kiválasztott gyártmány. 
 
Beállítása: 
Az „Új értékesítési akció felvitele”  ablakban a „Minden gyári cikkre”  mező pipálását követően 
kiválasztható a gyártmány, melyre az akció érvényes lesz. 
 
 

 
 

Az akció további feltételeinek beállítása és az akció érvényesítése változatlan formában történik. 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

4.1. Használt gépjárm ű értékesítés 
 

• Gépjárm ű adásvételi szerz ődés módosítás 
 

„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 
 

 
 



   
 

 

- 21 - 
DLM Solutions  Kft.   
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

3. A 4. pontban megjelenítésre kerülő "Az utolsó olajcsere.... kilométeróra állásnál 
történt."  szöveg megjelenítése paraméterhez köthető. Beállítása: Általános 
törzskarbantartók/Riport megjegyzések  modulban a „XD16SHCSALECONTRS” sort 

kell lekeresni, majd a  ikonnal megnyitni. 
 

 
 

Megnyitást követően az ID707 sort kell megkeresni és szintén a   ikonnal 
megnyitni. 
A megnyíló „Riport megjegyzések módosítása”  ablakot „Nem él ő” -re kell állítani. Ezt 
követően a szerződésen megjelenik a fenti szöveg. 
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5. CRM 

5.1. CRM 
 

• Érdekl ődő partner lekeresése után dupla kattintással megnyit ható 
 

„ CRM modul”  ablakban érdeklődő partner lekeresését, majd kijelölését követően, annak adatai 
dupla kattintással megnyithatóak. 

 

 
 

• Partneri kommunikáció felvitelekor az érdekl ődő partner adatai megjelenítésre 
kerülnek 

 

A „CRM modul”  ablakon a  ikon segítségével rögzíthetünk partneri kommunikációkat.  
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Amennyiben a „CRM modul” főablakon kiválasztásra került már egy ügyfél, érdeklődő partner, 
akkor új partneri emlékeztető rögzítésekor a partner neve, címe, telefonszáma, e-mail címe 
előtöltődik. 
 

 
 

6. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 

6.1. Partnerek 
 

• A személyes adatoknál el őtölt ődik az e-mail cím, ha a partner f őablakon 
kitöltésre kerül 

 
Amennyiben a „Kijelölt partner adatainak módosítása ” ablakon kitöltésre kerül az adott partner 
e-mail címe, akkor a partner személyes adatainak megadásakor az e-mail cím mező előtöltődik 
ezzel az adattal (csak magánszemély esetében). 
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7. JELENTÉSEK 
 

7.1. Kedvezmények, akciók 
 

• Üzlet és gyári alkatrész típus el őszűrés a riportokon 
 
„Jelentések/Vezet ői jelentések/Kedvezmények, akciók  menüpontból indítható „Pénzügyi 
riportok nyomtatása”  modulból nyomtatható „Adott id őszaki kedvezmények PARO 
számlákra” riport (Pénzügyi riportok/Idősz.kedvezmények/Számlánként/PARO/Számlánként 
össz. és Pénzügyi riportok/Idősz.kedvezmények/Számlánként/PARO/Cikkenként 
menüpontból indíthatóak).  
 
� A Pénzügyi riportok/Id ősz.kedvezmények/Számlánként/PARO/Számlánként 

össz  menüpontból indítható riport elé felkerült egy „Üzletek”  szűrés. 
 

 
 
� Pénzügyi riportok/Id ősz.kedvezmények/Számlánként/PARO/Cikkenként  

menüpontból indítható riport elé felkerült egy gyári alkatrész típus szűrés. 
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8. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő 
MÓDOSÍTÁSOK 

 

8.1. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• Lejárt IMS foglalás esetén automatikusan törlésre k erül a gépjárm ű beszerzés 
(PRCAR) 

 
A K2D rendszer „Új gépjárm ű értékesítés”  moduljának IMS menüpontjában amennyiben 
lejár egy gépjármű foglalás ideje, azaz az IMS-ből törlésre kerül a foglalás, akkor a K2D 
rendszer „Új gj. beszerzés” moduljában is automatikusan törlésre kerül a gépjármű foglalás 
(PRCAR). 
 
A folyamat a következő: 

- Amennyiben a gépjárműhöz nem tartozik hozzá vevői foglalás, rendelés, a gépjármű 
beszerzés automatikus törlődik 

- -Amennyiben a gépjárműhöz tartozik vevői foglalás, rendelés, a rendszer 
automatikusan visszalépteti a vevőt és törli a gépjármű beszerzést 

- - Amennyiben a gépjárműhöz tartozik számla, akkor egy felugró ablakon értesítést 
küld a rendszer a felhasználónak (CAR, típus, ügyfél neve). 
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8.2. CRM 
 

• Assistance sz űrés 
 
„CRM”  modul Szűrés menüpontja alá felkerült egy új almenüpont „Assistance”.  A 
menüpont elindítását követően megadhatóak a szűrésre vonatkozó feltételek. 
 

 
 

• Gépjármű kora 
• Assistance jelenleg érvényes-e 
• Assistance lejárat dátuma 

 
A megfelelő szűrés beállítását követően a „CRM”  ablakot lefuttatva a rendszer csak a 
szűrési feltételeknek megfelelő gépjárműveket (és a hozzá tartozó információkat) jeleníti 
meg. 
 

9. NISSAN MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő 
MÓDOSÍTÁSOK 
 

9.1. Szervizjelentések 
 
„Szerviz jelentések”  modul Export  menüpontjából indítható QX export interfész fájl 
generálásakor a dátumformátum: HH/NN/ÉÉÉÉ változott. 


