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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Pénztár 
 

• Pénztárjelentés riport végén „Pénztáros” személy al áírása 
 
„Pénztári kivonatok”  modulban adott pénztár zárásakor a rendszer által nyomtatott 
„Pénztárjelentés”  riport végére felkerült egy aláírás rész „Pénztáros”  névvel. 
 

 
 

• Pénztárbizonylatokon pecsét megjelenítése 
 
„Pénztári kivonatok”  modulban Bevételi és Kiadási pénztárbizonylat  nyomtatásakor a 
bizonylatokon megjeleníthető az adott cég pecsétjének képe. 
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1.2. Bejöv ő számla rögzítés 
 

•  Jóváírások  teljes kör ű kezelése, el ő- és utókalkulációs kapcsolat 
 
Elkészült a K2D rendszerben a „jóváírások” kezelése. A jóváírások kezeléséhez használni 
kell teljes körűen az elő és utókalkulációt a K2D-ben, hogy a kép teljes legyen. Az 
alábbiakban végigkövethetik a rendszerben milyen változások történtek és milyen beállítási 
és használatbeli változtatások szükségesek. 
 

1. UTÓKALKULÁCIÓ PARAMÉTEREZÉSE 
 
Ezen a téren lényeges változás nem történt, de a teljes használat érdekében pár szóban 
összefoglaljuk a működést. Az utókalkuláció típusokat a Pénzügy / Munkafolyamatok / 
Utókalkuláció  modulban lehet felparaméterezni, méghozzá a modul elindítása után a jobb 

alsó sarokban lévő „Költségek és bevételtípusok”  ( ) nyomógomb segítségével. 
Lényegében kétféle utókalkulációs típust lehet felvinni: 

- számlához kapcsolhatót (azaz olyat, amely valamilyen bejövő vagy kimenő számlához 
fog kapcsolódni) 

- számlához nem kapcsolhatót (ezeket a kontrolling vagy pénzügy területen dolgozó 
kolléga írhatja hozzá egy-egy gépjárműhöz úgy, hogy valódi bejövő vagy kimenő 
számla nem tartozik a tételhez). Erre egy példa lehet, amikor úgy mosnak le egy 
gépjárművet házon belül, hogy arról semmilyen munkalap nem képződik, de pl. 1000 
Ft-nyi összeget költségként fel akarunk tüntetni a gépjármű utókalkulációján. 
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Számlához kapcsolható tételekr ől bővebben: 
 
A lenti képen rögzítettünk egy képzeletbeli utókalkulációs típust és piros kerettel megjelöltük, 
hogy melyek azok a fontos mezők, amelyek befolyásolják, hogy hogyan is működjön egy-egy 
utókalkulációs típus. További magyarázat a kép alatt. 
 
 

 
 
Az utókalkuláció típusnak adni kell egy nevet, meg kell határozni, hogy az bevétel vagy 
kiadás lesz, tartozik-e hozzá számlakapcsolat, ha igen, akkor bejövő vagy kimenő és 
pontosan meg kell határozni a számla kapcsolatot. 
 
Ha ezek után valaki egy olyan bejövő számlát rögzít, ami Új gépjárm űhöz tartozó egyéb , 
akkor a számla rögzítésekor a rendszer fel fogja ajánlani többek között ezt az utókalkulációs 
típust is, hogy FAM jóváírás. A számla rögzítője pedig eldönti, hogy most éppen az adott 
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számla az utókalkulációba milyen névvel kerüljön be. Tehát egy bejövő számlához több 
utókalkulációs típus is rögzíthető. 
 
Ezek után, ahogy folyamatosan rögzítésre kerülnek a bejövő és kimenő számlák a 
rendszerben, az utókalkuláció modul folyamatosan gyűjti az adott alvázszámhoz a 
számlákat. 
 
 

2. ELŐKALKULÁCIÓ PARAMÉTEREZÉSE 
 
Az előkalkulációhoz nem szükséges új „Költségek és bevételtípusok”   rögzíteni, hiszen 
ugyanazokat kell használni, mint amelyeket az utókalkulációnál is használunk. Az 
előkalkulációt két helyen is el lehet érni a Pénzügy / Munkafolyamatok / Utókalkuláció  
modulban, valamint az Autókereskedelem / Munkafolyamatok / Új autók / Új gépjárm ű 
értékesítés  modulban is. 
 
A következő képernyő képen egy képzeletbeli gépjármű előkalkulációt rögzítettünk fel 
nagyon egyszerűen: 
 

 
 
Felvittünk 4 db tételt: 
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- Új gj. beszerzés : Megadtuk, hogy várhatóan mennyiről fog szólni a bejövő számla, 
amit a kapok. 

- Új gj. értékesítés : Megadtuk, hogy terv szerint mennyiért szeretném értékesíteni 
- FAM jóváírás : Megadtuk, hogy mindentől függetlenül 100.000. Ft jóváírásban lesz 

részem. 
- Kötött jóváírás : Ez csak egy fantázia név, ezzel azt akartuk érzékeltetni, hogy 

többféle jóváírást is fel lehet vinni, és mostantól meg lehet adni a VÁRHATÓ 
TELJESÍTÉS mezőben, hogy az adott tétel: 

o Teljes összeg várható 
o Teljesítés nem várható 
o Részteljesítés várható (Amennyiben részteljesítés várható, meg lehet adni, 

hogy mi a feltétel oka, ehhez be kell pipálni a FELTÉTELES mezőt és oda kell 
írni mellé, hogy ezt például csak akkor kapjuk meg, ha időben eladjuk. Továbbá 
a képernyő képen nem látszik, de további mezők is kitölthetőek☺ 

 

 
 
Meg lehet adni a feltétel dátumát. Azt az eltérés összegét, amit megengedünk a terv és a 
tény között, valamint megjegyzés is írható. 
 

Ezek után, ha berögzítünk egy bejövő számlát ehhez a gépjárműhöz, akkor a számla 
érkeztetésekor megjelennek a választható UTÓKALKULÁCIÓS (és egyben 
ELŐKALKULÁCIÓS) típusok, amelyek közül a rögzítő választhatja ki, hogy most éppen mely 
típushoz érkezett meg a számla. 
 

 
 
A példa kedvéért most válasszuk a FAM JÓVÁÍRÁST. A számla jóváhagyása után az 
előkalkuláció így néz ki: 
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Azaz az adott előkalkulációs tételre kattintva alul megjelenik hozzá a tényadat. 
Természetesen a tény adat jöhet több tételből is, mert például a megtervezett FAM jóváírás 2 
számlán érkezik egyszer 10.000. Ft-on, egyszer pedig 90.000. Ft-on, így jön ki a 100.000. Ft. 
 

Nagyon fontos, hogy jelenleg azt, hogy egy ELŐKALKULÁCIÓS tétel feltételhez kötött, illetve 
milyen várható teljesítés kapcsolódhat hozzá, jogosultsághoz lehet kötni, hogy ki tudja 
beállítani. Ennek a jogosultsági kontrollja a 38866-os (A beállításhoz kérje a DLM Solutions 
munkatársainak segítségét). Valamint az is nagyon fontos, hogy ezekhez az új mezőkhöz 
jelenleg semmilyen automatizmus nem kapcsolódik.  
 

3. RIPORTOZÁS 
 
A Pénzügy / Munkafolyamatok / Utókalkuláció  modulban a bal felső sarokban van egy 
Riportok  menüpont annak pedig egy Paraméterezhet ő riport  almenüpontja. Erre az 
almenüpontra kattintva megjelenik a következő ablak: 
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Ezen az ablakon lehet a felső részen lévő Új felvitel  ( ) nyomógombra kattintva definiálni 
új riportot. Természetesen egyszerre több riport is futhat egymás mellett. Adni kell egy nevet 
a riportnak (ez lehet akár jóváírások is) majd a mellette lévő pipák segítségével be lehet 
állítani, hogy a riporton mely adatok szerepeljenek.  
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Tehát a mezők a következők: 

- Gj. típus: Ha a riporton látni akarjuk az adott gépjármű típusát, akkor be kell pipálni. 
- Alvázszám: A riporton lesz alvázszám. 
- Rendszám: A riporton lesz rendszám. 
- Vevő: Ha már el van adva a jármű, akkor lesz vevő is. 
- Vevő címe: A vevő címe szerepeljen-e a riporton. 
- Bejövő számla: A bejövő számla száma szerepeljen-e a riporton. 
- Bejövő számla dátum: A bejövő számla dátuma szerepeljen-e a riporton. 
- Kimenő számla: A kimenő számla száma szerepeljen-e a riporton. 
- Kimenő számla dátum: A kimenő számla dátuma szerepeljen-e a riporton. 
- Értékesítő: A jármű értékesítője szerepeljen-e a riporton. 
- Előkalkuláció: Előkalkuláció adatai szerepeljenek-e a riporton. 
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- Modellkód: Modellkód szerepeljen-e a riporton. 
- Egyéb számlaszámok: Egyéb számlaszámok megjelenjenek-e a riporton. 
- Előkalkuláció megjegyzés: Előkalkulációs megjegyzés megjelenjen-e a riporton. 
- Számlák megjegyzései: A számlák megjegyzései szerepeljenek-e a riporton. 

 
A példában az összes mezőt bekattintottuk. 
 
Ezek után a képernyő középső részén további oszlopokat paraméterezhetünk a riportunknak. 
Például így: 
 

 
 
Illetve a képernyő legalsó részén minden egyes oszlophoz meg kell adnunk, hogy oda mely 
UTÓKALKULÁCIÓS (illetve előkalkulációs) típust tegye bele a rendszer: 
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Így elkészült a riport. Próbáljuk is ki. Ehhez a riport alján lévő Riport megtekintése  ( ) 
nyomógombot kell megnyomni. Ekkor a következő képernyő jelenik meg: 
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Itt lehet időszakot és értékesítőt beállítani, majd a Lista lehívása  ( ) nyomógomb 
segítségével a képernyőre le lehet listázni azokat a járműveket, amelyek a feltételnek 
megfelelnek. 
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A Lista adatok megnyitása Excel-ben  ( ) nyomógomb segítségével pedig az adatok 
Excel munkalapba exportálhatóak. 
 

• Bejöv ő számla jóváhagyási rendszerének átalakítása 
 
Az alábbiakban áttekinthető a bejövő számlák (GENI) jóváhagyási rendszere. 
 
Működése: 
„Általános bejöv ő számla rögzítés”  modulban a „Számla jóváhagyás/Bejöv ő számla”  
menüpontból indítható a funkció. A megjelenő „Bejöv ő számla jóváhagyás”  ablakon 
jelölhető mely számlák kerüljenek jóváhagyásra. A bejelölt számlák egymás után fognak a 
jóváíró előtt megjelenni. 
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„Számla jóváhagyása”  ablak „Számlakép és adatok”  fülön megtekinthető a számla képe, 
illetve az ablak jobb oldalán a rögzített számla adatok. 
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„Költséghely bontás”  fülön megtekinthető a számla rögzítésekor megadott költséghely 
bontás, illetve az ablak jobb oldalán a rögzített számla adatok. 
 

 
 

Az ablakon található  nyíl segítségével új költséghely bontás rögzíthető. 
 
„Továbbszámlázás”  fül esetében az „Egyéb tételes”  típussal rögzített számlák esetében 
(ahol megadásra került, hogy van továbbszámlázandó tétel), megadható, hogy ténylegesen 
mely tételek kerüljenek továbbszámlázásra. 
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A „Megjegyzés”  fülön az adott jóváhagyandó számlához megjegyzés fűzhető. A számla 
csak itt, az utolsó fül megtekintése után hagyható jóvá (aktív a „Jóváhagyás”  nyomógomb). 
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A „Jóváhagyás”  nyomógomb megnyomását követően a rendszer ugrik a következő 
jóváhagyandó számlára. 

 

1.3. Folyószámla kezelés 
 

• „Folyószámla kezelés” ablakon a partner azonosítójá nak megjelenítése 
 
„Folyószámla kezelés” ablakon a „Partner”  mezőben kiválasztott ügyfél neve mellett 
megjelenítésre kerül annak „Partner karbantartó” -beli azonosító (ID) száma 
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• Kompenzáció értesít őn partner folyószámla egyenlegének megjelenítése 
 
„Folyószámla kezelés”  modul Kompenzáció  menüpontjában elkészített kompenzáció 
esetében, a nyomtatható „Kompenzációs értesít ő”  riporton megjelenítésre kerül az ügyfél 
kompenzáció pillanatában érvényes folyószámla egyenlege. 
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• Kompenzációs ablakon egyenleg  
 

„Új kompenzáció megadása”  ablakra felkerült egy „Egyenleg”  mező, mely megmutatja a 
kompenzációba bevont számlák egyenlegét. 
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1.4. Főkönyv 
 

• Főkönyvi kivonat és Eredménykimutatás riportokon céga datok 
 
„Főkönyv”  modulból nyomtatható „Főkönyvi kivonat”  és „Eredménykimutatás”  riporton 
megjelenítésre kerülnek a saját cég alábbi adatai: 

• Cégnév 
• Cég címe 
• Cég adószáma 
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2. SZERVIZ 

2.1. Szerviz el őjegyzés 
 

• Beállítható mennyi id őközönként frissüljön a szerviz el őjegyzés ablak 
 
Rendszerparaméterként beállítható, hogy a rendszer milyen időközönként (hány percenként) 
frissítse a „Szerviz el őjegyzés”  ablakot. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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• „Szabadság” típusú m űszakok nevének felt űntetése az el őjegyzésben 
 
„Szerviz el őjegyzés”  modulban adott szerelő esetében „Szabadság”  típusú (pl. 
szabadság, betegszabadság stb.) műszakidő beállítása után a „Bejelentések 
karbantartása”  ablakon a szürkével kihúzott műszakidőkben feltűntetésre kerül melyik az 
adott időszakra vonatkozó beállítás (azaz adott szerelő esetében mi a távollét oka). 
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2.2. Munkalap 
 

• Munkalapon megjelenítésre kerül „A gépjárm űvet megjavított állapotban, a 
hozzátartozó iratokkal együtt átvettem” 

 
„Munkalap”  modulból nyomtatható Munkalap  (xd16serwsord.rpt) típusú esetén, a riporton 
megjeleníthető „A gépjárművet megjavított állapotban, a hozzátartozó iratokkal együtt 
átvettem” szöveg. 
 
Beállítása:  
„Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések”  modulban a „XD16SERWSORD”  
sor lekeresését követően az ID730 sort kell „élő”-re állítani. 
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• Meghatalmazás – szabadon szerkeszthet ő szöveg 
 
„Munkalap”  modul „Kijelölt munkalap adatainak módosítása”  ablak 
Nyomtatás/Biztosítási riportok/Meghatalmazás  menüpontból nyomtatható 
„Meghatalmazás”  riportra feltehetőek szabadon paraméterezhető szövegek. 
 

 
 

Beállítása: 
„Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések”  modulban a 
„XD16CAR_AUTHOR3” sor lekeresését követően az ID731-737 sort kell „élő”-re állítani. 
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Az egyes felvihető megjegyzés sorokban találhatóak már megjegyzések (javaslatok), de 
ezek tetszés szerint felülírhatóak. 
 

• Időszaki munkalapok export hosszabb telefonszám 
 
„Munkalap”  modul „Munkalap”  főablak Export/Id őszaki ml.-ok  menüpontból indítható 
munkalap export esetén az export file-ba bekerülő telefonszám mező hossza 11-re változott. 
 

 
 

• Műveletek exportálásakor a fejléc is exportálásra ker ül 
 
„Munkalap”  modul „Munkalap” főablak „Műv.böngész ő”  menüpontjából indítható 

„M űvelet, m űveletcsoport böngész ő”  ablakon a lekeresett műveletek a   ikon 
segítségével kiexportálhatóak. 
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Az ezt követő exportok esetében a rendszer az ablakon található fejléc megnevezéseket is 
exportálja. 
 

 
 

 
 
 

• Műveletek nyomtatása: csak a lesz űrt vagy az összes m űvelet 
 
„Munkalap”  modul „Munkalap” főablak „Műv.böngész ő”  menüpontjából indítható 
„M űvelet, m űveletcsoport böngész ő”  ablakon a műveletek nyomtatására 2 féle módon 

lehetséges : 
 

� Időszaki:  A riport a nyomtatás elindításakor megadott időszakra hozza le az elvégzett 
műveleteket. 
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� Leszűrt:  A riport a „Művelet, műveletcsoport böngésző” ablakon leszűrt műveleteket 
jeleníti meg. 

 

 
 

• Új nyomógomb: INFO 
 
„Munkalap”  modulból történő gyári vagy egyéb cikk kitárolása során a „Gyári cikkek 
listája”  és az „Egyéb (nem gyári) cikkek listája”  ablakokra felkerült egy új nyomógomb 
INFO. 
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A nyomógomb megmutatja az adott, kijelölt cikk árait:  

� Listaár 
� Partneri ár 
� Akciós ár 
� Törzsbeli beszerzési ár 
� Foglalt készlet beszerzési ár 
� Maximális készletár 
� Kitárolt tétel beszerzési ár 

 

 
 
 

2.3. Kampány 
 

• Kampányhoz csatolható dokumentáció 
 
„Szerviz/Törzskarbantartók/Kampány modulban”  rögzített kampányok esetében 

lehetőség van a kampányokhoz dokumentációt rendelni a  nyomógomb 
segítségével. 
 
Az adott kampányhoz hozzárendelt dokumentáció megtekinthető, amikor a munkalap nyitás 
során amikor a rendszer adott, a kampányba tartozó gépjármű esetén figyelmeztetést küld. 
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3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Betárolás – gyári alkatrészek 
 

• Törzsbeli beszerzési ár megjelenítése az alkatrész böngész ő ablakon 
 
Gyári alkatrészek betárolása során a „Gyári alkatrész kiválasztása raktári betároláshoz”   
ablakra („Új gyári cikk betárolás rekord felvitele”  ablakon a „Cikk kód” mezőbe F3 
billentyű megnyomása, vagy „dupla klikk”  esetén megjelenő ablak) felkerült egy új oszlop 
„Beszerzési ár” . Ez megmutatja az adott cikk törzsbeli beszerzési árát. 
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3.2. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 
 

• PARO számla készítés megszakítás esetén figyelmezte tés 
 
PARO számla készítés esetén a „Számlán szerepl ő kedvezményes árak módosítása”  
ablak megjelenésekor a számlázás folyamata már nem szakítható meg, azaz minden 
esetben elkészül a számla. 
 

Abban az esetben is legenerálódik a számla, ha a felhasználó az  vagy a  
nyomógomb segítségével próbálja meg megszakítani a számlázást. 
 
Új, hogy a rendszer a fenti gombok megnyomásakor küld egy figyelmeztetést, hogy folytatni 
akarja-e a számla megszakítását.  
 

 
 
Igen:  esetében a rendszer „megszakítja” a számlázást, de a számla legenerálódik. 

 
Nem:  esetében tovább folytatható a számla készítés (pl. kedvezmények megadása). 
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3.3. Kitárolás 
 

• Fogyási lista: sz űrés vev őre 
 
„Kitárolás” modul Riportok/Fogyási lista/Egyéb típus is  menüpontból lehívható „Fogyási 
lista”  riport a lehíváskor szűrhető a „Vev ő”  személyére is. 
 

 
 

3.4. Egyéb alkatrészek, szolgáltatások 
 

• Szűrés az egyéb alkatrészek, szolgáltatások típusára 
 
„Egyéb alkatrészek/szolg.-ok”  modul „Nem gyári alkatrész/szolgáltatás karbantartás”  
ablakára felkerült egy szűrés, mellyel megszűrhető az egyéb cikkek/szolgáltatások típusa. 
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A szűrés a következő képen működik: 
Pl. ha az „Bej. szla-hoz tart.”  jelölőnégyzet kerül pipálásra, akkor a rendszer csak azokat a 
tételeket szűri meg, amelynél – az adott cikk esetében – ez a mező pipálásra került. 
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Amennyiben mind a 4 jelölés pipálásra kerül, a „Nem gyári alkatrész/szolgáltatás 
karbantartás”  ablakon, a rendszer nem végez a tétel típusra vonatkozóan szűrést. 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

 

4.1. Teszt gépjárm ű előjegyzés 
 

• Születési dátum kitöltése partner személyes adataib ól 
 

Teszt gépjármű előjegyzés esetén az „Tesztgépjárm ű előjegyzés”  ablakon az átvevő 
ügyfél születési dátuma mező automatikusan töltődik, amennyiben a partner személyes 
adatainál korábban már megadásra került. 
 
Amennyiben a „Partnerhez tartozó személyes adatok”  ablakon megadásra került a 
születési dátum: 
 

 
 

Akkor új mozgatás rögzítésekor teszt gépjármű előjegyzés készítésekor a születési dátum 
előtöltődik: 
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4.2. Használt gépjárm ű értékesítés 
 

• Új adásvételi szerz ődés forma (Okmányiroda által kiadott) 
 
A „Használt gépjárm ű értékesítés ” modulba beépítésre került egy új adásvételi forma 
„Tulajdonjog átruházási szerz ődés” (xd16shcslecntrnis.rpt típusú) , melyet az 
Okmányiroda adott ki útmutatásként. 
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A szerződés tartalmaz minden olyan adatot, melyet az Okmányiroda előír kötelezően. Pl. 
� Eladó neve, székhelye, cégjegyzékszáma, képviselője 
� Vevő neve, születési helye-ideje, lakcíme, személyi ig. száma. anyja neve 
� Okmányok átadás-átvételének ideje 
� Tanúk stb. 

 
Amennyiben szeretné a fenti használt gépjármű adásvételi formátumot, a beállításhoz kérje a 
DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 

• Szerviz átküldéskor kötelez ő: alkatrész vagy szervizcsomag, vagy megjegyzés 
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Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy használt gépjármű szerviznek történő átküldésekor kötelező-e megadni 
alkatrészt vagy szervizcsomagot, vagy megjegyzést. 
 

 
 

„Használt gépjárm ű vevői megrendelések karbantartása”  ablak Átadás/Felkészítés  
menüpont „Munkalap előjegyzés” ablakon a rendszer figyelmeztetést küld, hogy a 3 fül közül 
(Beépítendő extrák, Szervizcsomagok, Megjegyzés) valamelyiken kötelező információt 
megadni. 
 

 
 

• Új adásvételi szerz ődés forma  
 

A „Használt gépjárm ű értékesítés ” modulba beépítésre került egy új adásvételi forma 
„Szerz ődés – Gépjárm ű tulajdonjog átruházásról” (xd16shcslecntrkba.rpt t ípusú) . 



   
 

 

- 39 - 
DLM Soluti ons  Kft.   
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 

 
 

A szerződés tartalmazza többek között az alábbi adatokat:. 
� Eladó neve, székhelye, cégjegyzékszáma, képviselője 
� Vevő neve, születési helye-ideje, lakcíme, személyi ig. száma. anyja neve 
� Okmányok átadás-átvételének ideje 
� Tanúk stb. 

 
Amennyiben szeretné a fenti használt gépjármű adásvételi formátumot, a beállításhoz kérje a 
DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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4.3. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• Szerviz átküldéskor kötelez ő: alkatrész vagy szervizcsomag, vagy megjegyzés 
 
Rendszerparaméterként beállítható (a beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét), hogy új gépjármű szerviznek történő átküldésekor kötelező-e megadni alkatrészt 
vagy szervizcsomagot, vagy megjegyzést. 
 

 
 

„Új gépjárm ű vevői megrendelések karbantartása”  ablak Átadás/Felkészítés  menüpont 
„Munkalap el őjegyzés ” ablakon a rendszer figyelmeztetést küld, hogy a 3 fül közül 
(Beépítendő extrák, Szervizcsomagok, Megjegyzés) valamelyiken kötelező információt 
megadni. 
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• Jutalék értesít ő riporton finanszírozás %-a és dátuma 
 
„Új gépjárm ű értékesítés”  modul „Új gépjárm ű értékesítés”  ablak Riportok/Jutalék 
értesít ő menüpontból lehívható „Jutalék értesít ő”  riporton megjelenítésre kerül a jutalék 
százaléka („Jut%”) és dátuma („Várh.lejárat). 
 
 

 
 
 

• „Szállítási határid ő” megnevezésének módosítása „Várható átadási id őpont”-ra 
 
„Új gépjárm ű vevői megrendelések karbantartása”  ablakon a „Száll.h.id”  mező 
megnevezése módosításra került „Várható átadás” -ra. 
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4.4. Modell karbantartó 
 

• Modellhez történ ő színek megadása ablakon minden treff 
 
„Modell karbantartó” modulban a „Modellek karbantartása”  ablakon adott modellhez szín 
hozzárendelésekor a „Válasszon egy vagy több színt az aktuális modellhe z” ablakra 
felkerült egy „minden treff” nyomógomb melynek segítségével egyszerre jelölhető a 
megjelenő összes szín az adott modellhez. 
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5. CRM 

5.1. Ügyfélforgalom számlálás 
 

• Érdekl ődő rögzítésekor az e-mail cím karaktereinek száma 40 
 
„Ügyfélforgalom számlálás” modulban érdeklődők rögzítésekor az „E-mail”  cím 
hosszabbításra került, jelenleg 40 karakter hosszú e-mail cím adható meg.  
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• Szerviz riportra feltehet ő új fix megjegyzés 
 
„CRM”  modulból nyomtatható kötelező szervizbehívó riportra feltehető 2 új szabadon 
szerkeszthető megjegyzés mező. 
 
Beállítás: 
„Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések” modulban a 
„XD16CRM_SERVCALL”  sor lekeresését követően az ID741 és ID742 sorok „élő”-re 
állításával szabályozható. 
 
A „Riport szöveg”  mezőben jelenleg szereplő szöveg egy példa a feltöltésre. Ez a szöveg 
tetszőlegesen módosítható. 
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A 2 új, szabadon szerkeszthető szöveg az alábbi helyeken jelenik meg a riporton: 
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6. JELENTÉSEK 
 

6.1. Szervizjelentések 
 

• Új riport: szerel őnkénti tételes, számlánkénti munkaid ő elszámolás 
 
A „Szervizjelentések”  modul Riportok/Id ősz.munkavégz./Számla alapján/Összes szla 
alapján/Partner sz űréssel  menüpont alól új riport indítható. 
 
A riport tételesen, számlánként tartalmazza a szerelők adott időszaki munkaidő 
elszámolását. A riport a Riportok/Id ősz.munkavégz./Számla alapján/Összes szla 
alapján/Minden számla riport részletes változata. 
 

 
 
A riport tartalmazza az alábbiakat: 

� Szerelő neve 
� Munkalap száma 
� Munkalapon/Számlán szereplő partner neve 
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� Szerviz számla száma 
� Egységár 
� Munkaóra 
� Munkaóra ráeső része (%) 
� Munkadíj ráeső része (Ft) 
� Munkaóra ráeső része 

 

7. FIAT MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő VÁLTOZÁSOK 

7.1. Munkalap 
 

• Garanciális jegyz őkönyv beépítése 
 
„Munkalap”  modul „Munkalap”  főablakán az Export/Gar.jav.telj.j.könyv  menüpontjából 
indítható új riport „Garanciális javítás teljesítési jegyz őkönyve ”. 
 

 
 

A riport adott időszakra (hónap) összegyűjti a lezárt garanciális munkalapokon szereplő 
tételeket (anyag, munkadíj, alvállalkozó). 
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8. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő VÁLTOZÁSOK 

8.1. Készletfinanszírozás 
 

• MKB készletfinanszírozási szerz ődés módosítása 
 
A K2D rendszer „Készletfinanszírozás”  moduljából nyomtatható MKB készletfinanszírozási 
szerződésen módosításra került a szerződés 4. pontja az alábbiakra: 
 
. A Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban meghatározott gépjármű vételara bruttó 500 005 
000 Ft, azaz Ötszázmillió-ötezer 00/100 forint. A Felek megállapodnak, hogy a lízingtőke 
összege megegyezik a gépjármű fentiek szerint meghatározott bruttó vételárával. A Felek 
megállapodnak, hogy a vételár 100 százalékának megfizetésére a lízingcég által a Honda 
Hungary Kft-től megvásárolt (faktoralt) számlakövetelés összegének 100 százalékába való 
beszámítással kerül sor. 
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8.2. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• IMS motorkerékpár rendelés alapértelmezett csomag: MC KISZ MA 
 
K2D rendszer „Új gépjárm ű értékesítés”  moduljának IMS menüpontjából történő Honda 
motorkerékpár rendelés esetén a motorhoz rendelhető alapértelmezett csomag a „MC KISZ 
MA”. 
 

• IMS gépjárm ű rendelés: 3 vev őtípus 
 
K2D rendszer „Új gépjárm ű értékesítés”  moduljának IMS menüpontjából történő Honda 
gépjármű (autó és motor) rendelés esetén 3 féle vevőtípus választható: 

� Vevő 
� Készlet  
� Teszt 

 

8.3. Automatikus feladatok 
 

• Naponta generálódó „Kampány értesít ő levél” 
 
A Honda Hungary Kft. kérése alapján beállításra került az összes Honda 
márkakereskedésnél, hogy a „Kampány értesít ő levelek”  naponta generálódjanak.  
 

9. TÖBB MODULT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 
 

9.1. Munkalap, Vev ői alkatrész rendelés 
 

• Belső sorszámozás 
 

„Munkalap”  modulból nyomtatható „Munkalap”  riportok és számlák (SERO, INTR, GARO) 
illetve a „Vev ői alkatrész rendelés”  modulból nyomtatható PARO számla ellátható egy 
egyedi, divíziónkénti, részlegenkénti szerinti belső sorszámozással. 
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A Belső sorszámozás tetszőleges formában kialakítható. 
 

 
 
Bővebb információért és a funkció beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak 
segítségét. 


