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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Áfa bevallás modul 
 

• Új riport a közösségen kívüli számlákról 
 
„Áfa bevallás”  modul Riportok/Köz.kívüli ÁFA szlák  menüpontból lehívható új riport 
„Id őszaki közösségen kívüli áfakulcsos számlák” . 
 
A riport indításakor a Számla dátum, vagy a Teljesítési dátum szerinti időszakra lehet szűrni 
a számlákat. 
 

 
 
 
A riport tartalmazza: 

• Számlaszám : kimenő számla száma 
• Szla dátum:  kimenő számla dátuma 
• Telj.dátum:  kimenő számla teljesítési dátuma 
• Vevő neve:  a kimenő számlán szereplő vevő neve 
• Címe:  a kimenő számlán szereplő vevő címe 
• Köz.adószáma: a kimenő számlán szereplő vevő adószáma 
• Nettó:  a számlán szereplő nettó összeg 
• ÁFA: a kimenő számlán szereplő ÁFA összeg 
• Bruttó:  a kimenő számlán szereplő Bruttó összeg 

 
 

1.2. Folyószámla kezelés 
 

• Új kintlév őség riport: a számlák késedelmes napok száma szerin ti 
rendezettségben 

 
„Folyószámla kezelés”  modul Riportok/Nyitott számlák kés.n  menüpontból lehívható új 
riport „Kiegyenlítetlen vev őszámlák” . 
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A riport lehívásakor az alábbi szűrések adhatóak meg: 
 

 
 

• Partner sz űrés 
• Telephely sz űrés 
• Számla prefix sz űrés 
• Rendezés :   
� Kés.napok száma: a nyitott számlákat a késedelmes napok száma szerint 

rendezi 
� Partner: a nyitott számlákat partner neve szerint rendezi 
� Eredeti partner: a számla eredeti partnere szerint rendezi számlákat, azaz 

fizetési megoszlások esetében az eredeti számla partner nevére 
• Számlaszám:  a nyitott számlákat a számlaszámok szerint rendezi a riport 
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A riport tartalmazza az alábbi adatokat: 

• Számlaszám:  a nyitott számla száma 
• Kelte:  a nyitott számla számla dátuma 
• Fiz.határid ő: a nyitott számla fizetési határideje 
• Partner neve:  a nyitott számlán szereplő partner neve 
• Számla összege:  a nyitott számla Bruttó összege 
• Tartozás:  a nyitott számlából fennálló tartozás 
• Kés.napok:  a nyitott számlának hány napja járt le a fizetési határideje 
• Eredeti számlaszám:  fizetési megoszlások esetében a nyitott számla eredeti 

számlaszáma, melyből a megoszlás generálódott 
• Eredeti partner neve:  fizetési megoszlások esetében a nyitott számla eredeti 

számlán szereplő partner neve, melyből a megoszlás generálódott 
 
 

• Kiegyenlítetlen vev őszámlák riporton a késedelmes napok száma szerint 
csökken ő sorrend 

  
 
A „Folyószámla kezelés”  modul Riportok/Nyitott számlák kés.n  menüpontból lehívható új 
„Kiegyenlítetlen vev őszámlák”  riporton a késedelmes napok száma szerinti csökkenő 
sorrendben jelennek meg a számlák (amennyiben a riport lehívásakor a „Rendezés”  
pontban a „Kés.napok száma”  került kiválasztásra). Azaz a legrégebben lejárt fizetési 
határidejű számla kerül a sor elejére. 
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• Paraméterezett folyószámla riporton nyitott számlák  mai teljesítettséggel 
 

Elkészült a Paraméterezett folyószámla  riport egy olyan verziója, amely adott fordulónapra 
nyitott számlák esetében megmutatja azok mai teljesítettségét. 
 
Gyakori kérés az év végi zárás során a könyvvizsgálók által, hogy adott fordulónappal (pl. 
2009.12.31) nyitott számlák esetében a számlák mellett kerüljön feltűntetésre azok aktuális 
teljesítése. 
 
Az aktuális teljesítés megjelenítéséhez a riport a „Jelenlegi telj.”  mezőt kell kipipálni, a riport 
többi beállítása már megegyezik az eddigiekkel. 
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A riport továbbra is az adott fordulónapon nyitott számlák listáját fogja megjeleníteni, csak a 
nyitott számlák mellett megjeleníti azok jelenlegi teljesítettségét. 
 

 
 
 
Fontos, az adott „Partner összesen”  mező értéke továbbra is a fordulónapi értéket mutatja, 
nem kerül beszámításra az esetleges közben megtörtént teljesítés/kiegyenlítés. 
 
Ezzel a riport lehívással megszűntethető, hogy az év végi zárás során manuálisan kelljen a 
nyitott számlák aktuális teljesítettségét kikeresni és ráírni a riportra. 
 

2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• Raktár - alkatrész-keresés – készletfoglalásokból m enüpont keres a szerviz 
előjegyzés foglalásai között is 

 
„Munkalap”  modul „A munkalaphoz tartozó m űveletek és alkatrészek”  ablak 
Raktár/Alkatrész keresés/Készletfoglalásból  menüpont keres a „Szerviz el őjegyzés”  
modulban foglal alkatrészek között is. 
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• Bejöv ő számlához (GENI) rendelt közvetített szolgáltatás nem törölhet ő a 
munkalapról  

 
Amennyiben egy közvetített szolgáltatás már hozzárendelésre került bejövő (GENI) 
számlához, akkor az nem törölhető a munkalapról. 
 
Amikor ilyen közvetített szolgáltatást töröltre állítanánk, akkor a rendszer üzenetet küld és 
tiltja a módosítást. 
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• Új munkalap formátum 
 
Új munkalap formátum került beépítésre a rendszerbe.  
 
 

 
 

Az új munkalap formátum tartalmazza az alábbiakat: 
• Szolgáltató adatai, név, cím, telefonszám 
• Megrendelő adatai, név cím 
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• Kapcsolattartó adatait, név, telefonszám 
• Gépjármű adatait: rendszám, alvázszám, motorszám, gyártmány, modell, szín, hazai 

forgalomba helyezés dátuma, gyártási év, üzemmód, gyári azonosító szám 
• Gépjármű állapotára vonatkozó adatok: km óra állás, üzemanyag szint, sérülések, 

hiba leírás 
• Megrendelés ideje 
• Javítás várható kezdete és vége 
• Kiszerelt alkatrészre az ügyfél igényt tart-e jelölés 
• Várható vállalási ár bruttó/nettó 
• Munkafelvevő aláírási helye 
• Ügyfél aláírási helye 
• Szerelő által feltett alkatrészek és művelet jegyzetelhető rész 
• Primer biztonságra vonatkozó ellenőrző rész 
• Gépjármű átadásakor aláírható rész 
• Jótállásra vonatkozó rész 

 
A fenti munkalap formátum beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 

 

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

3.1. Betárolás – egyéb alkatrészek 
 

• Riporton alkatrészt foglaló felhasználó neve 
 
„Betárolás – egyéb alkatrészek”  modul Riportok/Id őszaki betár .-ok menüpontból 
lehívható „Adott id őszaki nem gyári betárolások készletfoglalás informá cióval”  riport 
tartalmazza a foglalást végző felhasználó nevét a foglalási hely (vevői megrendelés vagy 
munkalap azonosító) és a partner neve mellett.  
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3.2. Betárolás – gyári alkatrészek 
 

• Riporton alkatrészt foglaló felhasználó neve 
 
„Betárolás – gyári alkatrészek”  modul Riportok/Id őszaki betár .-ok menüpontból lehívható 
„Adott id őszaki gyári betárolások készletfoglalás információv al”  riport tartalmazza a 
foglalást végző felhasználó nevét a foglalási hely (vevői megrendelés vagy munkalap 
azonosító) és a partner neve mellett.  
 

3.3. Kitárolás 
 

• Riportok el őtti raktár sz űrés 
 
„Kitárolás”  modulból lehívható alábbi 4 riport lehívásakor megadható raktár szűrés: 
 

 
 

• Riportok/Készlet adott napon/Egyszer ű/Gyári alkatrészek/Készletre kerülés a . 
menüpontból indítható „Gyári raktárkészlet állapot adott id őpontban”  riport. 
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• Riportok/Készlet adott napon/Egyszer ű/Gyári alkatrészek/Száll.dátuma alapján  a. 
menüpontból indítható „Gyári raktárkészlet állapot adott id őpontban”  riport. 

• Riportok/Készlet adott napon/Egyszer ű/Egyéb alkatrészek/Készletre kerülés a.  
menüpontból indítható „Nem gyári raktárkészlet állapot adott id őpontban”  riport. 

• Riportok/Készlet adott napon/Egyszer ű/Egyéb alkatrészek/Száll.dátuma alapján  
a. menüpontból indítható „Nem gyári raktárkészlet állapot adott id őpontban”  riport. 

 

4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 
 

4.1. Használt gépjárm ű értékesítés 
 

 



   
 

 

- 12 - 
DLM Solutions  Kft.   
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

• Adásvételi szerz ődésen  -  „Adásvételi szerz ődés hatályba lépésének dátuma” 
 
„Használt gépjárm ű értékesítés”  modulból indítható Adásvételi szerződésre 
(xd16shcsalecontrs.rpt típusú) felkerült az „Adásvételi szerz ődés hatályba lépésének 
dátuma”  szöveg. 
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• Adásvételi szerz ődésen - „A gépkocsit továbbértékesítési céllal vásá roltuk” 
 
„Használt gépjárm ű értékesítés”  modulból indítható Adásvételi szerződésre 
(xd16shcsalecontrs.rpt típusú) felkerült az „A gépkocsit továbbértékesítési céllal 
vásároltuk” szöveg. 

 
 
A fenti szöveg megjelenítése a szerződésen paraméter függő.  
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Beállítása: 
Általános törzskarbantartók/ Riport megjegyzések  modulban a 
„XD16SHCSALECONTRS.RPT” sor lekeresését követően az ID720 sor „Él ő” -re állítása. 
 
 

 
 

4.2. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• „Bels ő számlán” ID2 saját partner 
 
„Bels ő számlás”  rendelési típusú értékesítés esetében a „Vev ő”  kiválasztásakor nem csak 
a belső részlegek és divíziók kerülnek megjelenítésre, hanem az ID2 saját partner is. Így a 
pontos saját névre is kiállítható a belső INTR elszámolás.  
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4.3. Új gépjárm ű beszerzés 
 

• Szállító IDI és Szállító IDII módosítása 
 
„Új gépjárm ű beszerzés”  modul „Rendelés visszaigazolva”  státuszú gépjárművek 
esetében módosítható a „Gj.száll.ID -I”  mező (Módosítás/Szállító ID1 menüpont 
segítségével) és a „Gj.száll.ID – II”  mező tartalma. 
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Mindkettő mező módosítása jogosultsághoz köthető. A jogosultság beállításához kérje a 
DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 

5. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 
 

5.1. Partnerek 
 

• Levelezési névben az el őtag is automatikusan tölt ődik 
 
Új partner rögzítésekor a rendszerben a „Partner neve”  mező kitöltését követően a 
„Levelezési név” automatikusan töltődik. Az automatikus töltődés esetében a partner 
nevének előtagja is átemelődik (pl. DR.) 
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6. JELENTÉSEK 

6.1. Szervizjelentések 
 

• Új riport: Felhasznált rezsianyag részlegenkénti me gjelenítése 
 
„Id őszaki szervizjelentések” modul Riportok/Rezsianyag felh./Részlegenként  
menüpontból indítható „Id őszaki rezsianyag felhasználás számlák alapján”  riporton 
részlegenkénti csoportosításban kerül meghatározásra a rezsianyag felhasználás. 
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A riport tartalmazza: 

• Részleg megnevezése 
• Számlaszám  
• Dátum 
• Munkalapszám 
• Partner 
• Rendszám 
• Alkatrész rezsianyag %: Alkatrészek után hány % rezsianyag került a számlára 
• Alkatrész rezsianyag összeg: Alkatrészek után összegszerűen mennyi rezsianyag 

került a számlára 
• Művelet rezsianyag %: Műveletek után hány % rezsianyag került a számlára 
• Művelet rezsianyag összeg: Műveletek után összegszerűen mennyi rezsianyag került 

a számlára 
 
 

• Új export, mely tartalmazza a készletek fogyását 
 
„Id őszaki szervizjelentések ” modul Export/Készlet export  menüpontjából új export file 
hívható le adott időpontra. 
 
Az export egy csv kiterjesztésű file-t készít, amely könnyen megnyitható Excel segítségével. 
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Az export tartalmazza az alábbiakat: 
• Cikkszám: az adott cikk cikkszáma 
• Megnevezés: az adott cikk megnevezése 
• Raktár: adott cikk melyik raktárban van 
• Polchely: adott cikk melyik polchelyen van 
• Beszerzési ár: az adott cikk beszerzési ára 
• Mennyiség: az adott cikk készleten lévő mennyisége 
• Kitárolt mennyiség: az adott cikkből mennyi a kitárolt mennyiség 
• Készletérték: az adott cikk készletértéke Ft-ban 
• Készl.szint: az adott cikkre van-e készletszint figyelés 
• Min.készlet: az adott cikk minimális készletszintje 
• Opt.készlet: az adott cikk optimális készletszintje 

6.2. Kedvezmények, akciók 
 

• Riporton a számlán eladott alkatrészek összes besze rzési ára 
 
„Jelentések / Vezet ői jelentések modul Kedvezmények, akciók / Pénzügyi riportok / 
Időszakos kedvezmények / Számlánként / Paro / Számlánk ént összesen”  menüpontból 
lehívható „Adott id őszaki kedvezmények PARO számlákra”  riportra felkerült a számlán 
szereplő cikkek összes beszerzési ára. 
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7. HONDA MÁRKEKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő VÁLTOZÁSOK 
 

7.1. Teszt gépjárm ű mozgatása 
 

• Új tesztvezetési felel ősségi nyilatkozat 
 

„Teszt gépjárm űvek mozgatása”  modulból 2 új tesztvezetési felelősségi nyilatkozat 
nyomtatható. 
 
Mindkét riport tartalmazza a tesztvezetés feltételeire vonatkozó nyilatkozatot. 
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1. Gépkocsit értékesítők részére 

 
 

 
 

2. Motorkerékpárt értékesítők részére 
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7.2. Teszt gépjárm ű előjegyzés 
 

• Nem kötelez ő az Átvev ő címét tölteni 
 
Teszt gépjárművek átadáskor nem kötelező az „Átvev ő címe”  mezőt kitölteni. 
 

 
 

• A manuálisan megadott partner bekerül az érdekl ődők közé 
 

„Átvev ő partner”  megadásakor, ha az nem a „Partner karbantartó”  törzsből kerül 
kiválasztásra, akkor a rendszer a mezőbe begépelést követően felajánlja, hogy az 
érdeklődők közé kerüljön berögzítésre. Ez megtehető a megjelenő „Új érdekl ődő partner 
rögzítése” ablakon. 
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• Hónapokon átmen ő időszak egyszerre jelölhet ő 
 

Adott teszt gépjármű időszakra történő berögzítése során, a  nyomógomb alatt 
megjelenő „Gépjárm űvek és napok kiválasztása”  ablakon hónapok közötti áthúzódó 
időszak is kiválasztható. 
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• Manuálisan megadható átadás és visszavételi dátum 
 
Teszt gépjármű előjegyzésbe történő felvitelekor az „Átad.dátuma”  és a „Visszavétel dát.”  
mezők manuálisan tölthetőek. A kitöltést követően a rendszer a megadott intervallumra 
beleteszi az előjegyzésbe a gépjárművet. 
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7.3. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• K2D-IMS-beli böngészési és sz űrési lehet őség 
 
A K2D rendszerből indítható IMS rendszerbe belekerült egy böngészési és szűrési 
lehetőség, amelynek segítségével lehetővé válik a K2D-IMS rendszerre történő átállás előtti 
adatok böngészése. 
 

7.4. Feladat kezelés 
 

• Új automatikus feladat: figyelmeztetés az autópálya  matrica érvényességének 
lejáratára 

 
Az új elkészült feladat paraméterezése a Feladat kezelés/Automatikus feladatok  modulban 
történik. 
 

Az ID67 feladat „Autópálya matrica lejáratra figyelmeztet”   nyomógombbal történő 
megnyitását követően beállíthatóak a paraméterek: 
 

• Kinek generálódjon a feladat (Feladatkör vagy Munkatárs) 
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• Ennyi nappal a lejárat előtt figyelmeztessen 
• Hány naponta generálódjon 

 
 

Ahhoz, hogy a feladat aktívvá váljon „Él ő”  státuszba kell tenni (jobb felső sarok).  
A feladat elvégzése továbbra is a „Feladat kezel ő”  modulból történik az adott feladat 

kijelölését követően a  ikon segítségével történik. 
 

8. TÖBB MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

• Telefonszám sablon kezelés 
 
A K2D rendszer a telefonszámokat sablonként kezeli.  
 
A rendszer felismeri a magyar mobil telefonszámokat (3620, 3630, 3670) és ilyen esetben 
még 7 számot kell megadni. Ellenkező esetben a rendszer nem engedi a telefonszámot 
rögzíteni. 
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A rendszer felismeri a magyar vezetések telefonszámokat (361 vagy 36 és körzetszám) és 
ilyen esetben még 7 vagy 6 számot kell megadni. Ellenkező esetben a rendszer nem engedi 
a telefonszámot rögzíteni. 
 

• Budapest: 

 
 

• Vidék: 
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Továbbá a rendszer figyeli az emelt díjas és zöld számokat is (3690, 3680, 3640) ilyen 
kezdetű telefonszámokat nem lehet rögzíteni. 
 

 
 


