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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Folyószámlakezelés 
 

• Új riport: „Adott id őszakban lejárt számlák napi bontásban”  
 

„Folyószámlakezelés”  modulban a Riportok/Lejárt számlák  menüpontból lehívható új 
riport „Adott id őszakban lejárt számlák napi bontásban”. 
 

 
 
A riport a megadott időszakra mutatja havi bontásban a lejárt fizetési határidejű vevő és 
szállító számlák összegét és ezek egyenlegét.  
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• „Adott id őszakban lejárt számlák napi bontásban” riporton nyi tóegyenleg 
megjelenítése 

 
„Folyószámlakezelés”  modulban a Riportok/Lejárt számlák  menüpontból lehívható 
„Adott id őszakban lejárt számlák napi bontásban” riporton megjelenítésre kerül a 
nyitóegyenleg. 
A riport lehívásakor megadható egy dátum határ, amely dátum határra vonatkozóan hozza le 
a riport, napi bontásban a vevők és szállítók lejárt számláinak egyenlegét. De ha a megadott 
dátum határt megelőző időszakra is volt lejárt fizetési határidejű számla, akkor azokat a 
rendszer egy soron, egy „Nyitóegyenleg”  sorban összesítve jeleníti meg. 
 

 
 

• „Adott id őszakban kibocsátott el őlegszámlák” riporton megjelenítésre kerül a 
partner 

 
„Folyószámlakezelés”  modul Riportok/El őleg szla-k  menüpontból lehívható riportokon 
megjelenítésre kerül a számla partnerének neve és a partner K2D rendszer 
„Partnertörzsben”  meghatározott partner azonosító (ID) száma. 
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1.2. Átutalási csomag karbantartó 
 

• Részösszeg kiegyenlítése átutalási csomagon kereszt ül 
 
K2D „Átutalási csomag karbantartó”  moduljában összeállított utalási csomagok esetében 
lehetőség van adott számlából csak egy részösszeget beletenni az utalásba. 
 
Átutalási csomag összeállításakor az „Átutalási csomag és tétel adatok módosítása”  

ablakban a  ikon segítésével tehető be egy számla az utalásba. 
A megjelenő „Átutalási csomag tételek beszúrása”  ablakban ki kell választani a számlát, 
melyből rész összeget kell utalni. 
Treffelést követően az „Összeg”  oszlopban meg kell adni Total összegből az utalandó 
értéket.   
 

 
 

OK-t követően az adott számlából a megadott összeg belekerül az utalási csomagba. 
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1.3. Főkönyv 
 

• Főkönyvi kivonaton és kartonon a partner ID megjelení tése 
 
„Főkönyv”  modul Riportok  menüpontjából lehívható „Főkönyvi karton”  és „Főkönyvi 
kivonat”  riportokon megjelenítésre kerül a riporton szereplő Partner neve mellett annak 
„Partnertörzsbeli”  azonosító száma, abban az esetben, ha a két riport „Partner”  szűréssel 
került lehívásra. 
 
A partner szűrés - mindkét riport esetében – a „Riport paramétereinek beállítása”  ablak 
„Partner csop” jelölőnégyzet pipálásával történik. 
 

 
 

Ok-t követően mindkét riporton az adatok partnerenkénti bontásban jelennek meg, feltűntetve 
a partner ID számát. 
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• Főkönyvi kartonon tranzakció szám 
 

„Főkönyv”  modul Riportok  menüpontjából lehívható „Főkönyvi karton”  esetében 
megadható, hogy a kartonon szerepeljenek a tételek tranzakció számai. 
 
A riport indításakor a Riport paramétereinek beállítása” ablakban a „Tr.azon.látható”  
jelölőnégyzetet kell kikapcsolni abban az esetben, ha a riporton nem kell szerepeltetni a 
tranzakció számot. 
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1.4. Pénztár 
 

• Új riport: Adott id őszakban adott értékhatárnál nagyobb ügylethez kötöt t 
készpénz forgalom 

 
„Pénztári kivonatok”  modul Riportok/Ügyl.kötött kp.forg.  menüpontból lehívható új riport 
„Adott id őszakban adott értékhatárnál nagyobb ügylethez kötöt t készpénz forgalom”.  
 
A riport lehívásakor 2 szűrési feltételt kell megadni: 

• Dátum határ 
• Összeg határ 

 
 
A riport megmutatja adott időszakban a megadott összeghatár felett milyen bevételi 
pénztárbizonylatok készültek 1 adott ügylethez. 
 
1 ügyletnek tekintjük: 

• Új gépjárm ű értékesítés esetén : egy adott alvázszámhoz kibocsátott összes 
készpénzes számla és a hozzá kapcsolódó bevételi pénztárbizonylatot. 

• Használt gépjárm ű értékesítés esetén : egy adott alvázszámhoz kibocsátott összes 
készpénzes számla és a hozzá kapcsolódó bevételi pénztárbizonylatot. 

• Szerviz esetén:  egy adott munkalaphoz kibocsátott összes készpénzes számla és a 
hozzá kapcsolódó bevételi pénztárbizonylatot. 

• Pultos alkatrész értékesítés esetén:  egy adott vevői értékesítéshez tartozó összes 
készpénzes számla és a hozzá kapcsolódó bevételi pénztárbizonylatot. 

• Általános kimen ő számla esetén:  minden GENO sorszámú számlát. 
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A riport tartalmazza az alábbiakat: 
• Partner neve 
• Partner címe 
• Pénztárbizonylat sorszáma 
• Pénztárbizonylat dátuma 
• Pénztárbizonylat összege 
• Számla száma 
• Számla típusa 
• Ügylet összesen 

 

1.5. Utókalkuláció 
 

• Paraméterezhet ő utókalkuláció riport el őkalkulációra 
 
„Utókalkuláció”  modul Riportok/Paraméterezhetó rip . menüpontból lehívható riport nem 
csak utó- és előkalkulációra együtt, hanem külön-külön az előkalkulációra és az 
utókalkulációra is lehívható. 
 
A riport összeállításakor, illetve lehívásakor megjelenő „Utókalkuláció riport összeállítása”  
ablakban az „Utókalk.tételek”  oszlop pipálása esetén a riporton megjelennek az 
utókalkuláció tételei, az „El őkalkuláció”  oszlop pipálása esetén a riporton megjelennek az 
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előkalkuláció tételei. Ha mindkettő jelölésre kerül, akkor a riporton megjelenítésre kerülnek 
mind az utó-, mind az előkalkuláció tételei. 
 

 
 

1.6. Bejöv ő számla rögzítés 
 

• Alkatrész beszerzés típusú számla és a hozzá tartoz ó betárolás eltérés 
mértékének megadás 

 
Rendszerparaméterként beállítható, hogy a „Bejöv ő számla rögzítés”  modulban a „Gyári 
alkatrészbeszerzés”  és az „Egyéb alkatrészbeszerzés”  típusú számlák rögzítése során 
milyen mértékben térhet el a számla és a hozzá kapcsolt betárolások értéke. 
 
� Amennyiben a megadott értéknél nagyobb mértékben tér el a számla és a hozzá 

kapcsolt betárolások értéke, akkor a rendszer nem engedi érkeztetni a számlát, 
figyelmeztetést küld: 
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� Amennyiben a megadott értéknél kisebb mértékben tér el a számla és a hozzá 
kapcsolt betárolások értéke, akkor a rendszer figyelmeztetést küld, hogy eltér a 
számla és a betárolás értéke, de felajánlja a számla érkeztetésének folytatását. 

 

 
 

 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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• Bármilyen bejöv ő számla típus esetén használható a „Használt ingósá g” típusú 
ÁFA kulcs. 

 
„Bejöv ő számla rögzítés”  modulban bármilyen típusú számla esetében alkalmazható a 
„Használt ingóság ÁFA”- ja típusú ÁFA kulcs. 
 
Az ÁFA kulcs kiválasztásához a „Különb.ÁFA-s”  jelölőnégyzetet kell kipipálni. 
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2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• „Készlet info” nyomógomb 
 
„Munkalap”  modul „A munkalaphoz tartozó m űveletek és alkatrészek”  ablakra felkerül 

egy új nyomógomb  „Készlet info” . 
A nyomógomb – az „Alkatrészböngésző” modulhoz hasonlóan - megmutatja a kijelölt 
alkatrészre vonatkozó készlet információt. 
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3. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

3.1. Használt gépjárm ű értékesítés 
 

• Bizományos használt gépjárm ű bevételezés során új kérdés 
 
„Használt gépjárm ű értékesítés” modulban bizományos használt gépjármű készletre 
vételkor a „Megbízási szerz ődés”  adatainak szerkesztését követően, a rendszer 
megkérdezi, hogy a felhasználó akar-e nyomtatni, ha igen hány példányt az alábbi 
dokumentumokból: 

• Megbízási szerződést 
• Adásvételi szerződést 

 

 
 

• SHCO számla ÁFA kulcs helyesbítés 
 
„Használt gépjárm ű értékesítés”  modulban, SHCO végszámla helyesbítésekor,  abban az 
esetben, ha az ÁFA kulcs kerül helyesbítésre, a helyesbítő számla tétel megnevezése: 
BELSŐ TARTALOM MÓDOSÍTÁSA.  

 
Egyéb módosítás esetén a helyesbítő számlatétel megnevezése továbbra is: 
ÁRMÓDOSÍTÁS . 

 
• Belső számlás értékesítés 

 
Használt gépjármű belső számlán (INTR) történő értékesítés esetén a „Vevő”  mezőnél a 
belső részlegek mellett kiválasztható a saját cég (ID2) is. 
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• „Adás-vételi szerz ődés” bizományosi szerz ődés tartalmi módosítások 
 
A „Használt gépjárm ű értékesítés”  modulból nyomtatható bizományos „Adás-vételi 
szerződésen”  (xd16shcsalecontrh.rpt típusú) az alábbi módosítások történtek:  
Eladó oldalán: 
- magánszemélynél megjelenítésre kerül a személyi igazolvány szám 
- cégnél megjelenítésre kerül a cég neve, adószáma, cégjegyzékszáma, képviselő neve 
Vevő oldalán: 
- mivel a vevő típusa (magánszemély, cég) a bizományosi készletre vételkor még nem 
határozható meg, ezért a szerződés riporton valamennyi fenti szerepeltetésre kerül 
- az "alatti lakos" utáni rész törlésre került. 
Szerződés feltételek: 
- a gépjármű típusa után kiírásra kerül, hogy "típusú" 
- km-óra állása mező törlésre került 
 
2) pont, kiegészítésre került: 
 "Az adásvétel tárgyát képező és fentiekben meghatátozott gépjárművet Eladó _ _ _ év _ 
_ _ _ _ _ _ _ hónap   _ _ nap (_ _ óra _ _ _ perc)-kor birtokba adta. Ezen időponttól kezdve 
valamennyi, a gépjármű használatával kapcsolatos költség a Vevőt terheli." szöveggel. 
 
7) pont, teljesen új szövegezés került bele: 
 "Eladó és Vevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
jogszabályban meghatározott határidőn (eladó 5 munkanapon, vevő 15 munkanapon) belül a 
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közlekedési igazgatási hatóságnál az őket külön-külön érintő kötelezettségüknek eleget 
tesznek." 
 
8) pont, teljesen új szövegezés került bele: 
 "A felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve a bejelentési kötelezettség 
késedelmes teljesítésének  jogkövetkezményeit. A kötelezettség elmulasztásából eredő 
minden kárért és következményért a mulasztó fél felel. Jelen szerződést a Szerződő Felek 
elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyója aláírják és 
hatályba léptetik." 
 
Tanúk: 
- a személyi igazolvány szám is feltűntetésre kerül az aláírás alatt. 
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3.2. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• CARO számla ÁFA kulcs helyesbítés 
 
„Új gépjárm ű értékesítés”  modulban, CARO végszámla helyesbítésekor,  abban az 
esetben, ha az ÁFA kulcs kerül helyesbítésre, a helyesbítő számla tétel megnevezése: 
BELSŐ TARTALOM MÓDOSÍTÁSA.  

 

 
 

Egyéb módosítás esetén a helyesbítő számlatétel megnevezése továbbra is: 
ÁRMÓDOSÍTÁS . 
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• Vevői rendeléshez tartozó extrák ablakon cikkszám megje lenítése 
 
„Új gépjárm ű értékesítés”  modul „Új gépjárm ű vevői megrendelések karbantartása”  

ablakból a  nyomógombbal indítható „A vev ői rendeléshez tartozó extra csomagok 
és tartozékok”  ablakra felkerült a „Cikkszám”  oszlop. 
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4. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

4.1. Betárolás gyári alkatrészek 
 

• Cikkszám követés „Megrendelés alapján” típusú betár olásoknál 
 
Gyári alkatrész betárolás esetében, amennyiben a megrendelés még előző cikkszámon 
történt, de a cikk már követő cikkszámon érkezett, akkor a betárolás folyamata a következő 
képen módosul: 
 

1. „Gyári alkatrészek raktári betárolása”  ablakon új betárolás rögzítése a  ikon 
segítségével. 

2. Az „Új gyári cikk betárolás rekord felvitele”  ablakban a betárolás típusa 
„Megrendelés alapján”.  (Hiszen előzőleg a cikket az előző cikkszámon megrendeltük 
a K2D „Gyári alkatrész megrendelés”  modulján keresztül.). 

3. A megjelenő megrendelt alkatrészek közül ki kell választani azt, ami megérkezett, 
kivéve azt/azokat, amelyek követő cikkszámon érkeztek. 

4. Ezt követően az „Új gyári cikk betárolás rekord felvitele” ablakon  
„Rendelésb ől”  mezőből a jelölést át kell tenni a „Cikktörzsb ől”  mezőbe.  

5. A jelölést követően nyomjuk meg a  ikont és keressük le a követő cikkszámot. 
6. A felvitelt követően a rendszer ellenőrzéseket végez. 

 
7. A rendszer megtalálja az előző cikkszámon történt rendelést és felviszi a cikket. 
8. Meg kell adni a mennyiséget, amennyi megérkezett a követő cikkszámú cikkből. 
9. A cikkek rögzítését követően nyomjuk meg a „Logikai betárolás” menüpontot. 

 
Egyéb figyelmeztetések: 

1. Amennyiben a rendelésből feltesszük a cikkeket a betárolásba és feltesszük azt a 
cikket is előző cikkszámon, amelyből követő cikkszám érkezik, akkor a követő 
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cikkszám felvételekor a rendszer figyelmeztetést küld: "Azért nem engedem, mert az 
előző vagy követ ő cikkszám már szerepel a betárolásban".  
 

 

4.2. Kitárolás 
 

• Alterált  Szállítólevél nyomtatás 
 
Rendszerparaméterként állítható, hogy a rendszerből nyomtatható „Szállítólevél”  riport 
„vonalazva”  jelenjen-e meg.  
 

 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 

• Szállítólevélen Átadó és Átvev ő aláírásának helye 
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A rendszerből alkatrész kitárolás esetén nyomtatódó „Szállítólevél”  riporton megjelenítésre 
kerül az Átadó  (Raktár részéről átad) és az Átvev ő személye. 
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5. JELENTÉSEK 

5.1. Szervizjelentés 
 

• Hónap sz űrés az összesített alkatrész jelentéseknél 
 
„Szervizjelentések”  modul Riportok/Összesített alk.  menüpontból lehívható 3 riport 
esetében „Összesített alkatrész jelentés vev ői megrendelések alapján”  
(xd16serserinf_sumc.rpt), „Összesített munkadíj szervizjelentés munkalapok al apján”  
(serserinf_sumws.rpt), és „Összesített alkatrész szervizjelentés munkalapok a lapján”  
(serserinf_sumw.rpt) felkerült egy hónap szűrés. 
 
A riport indításakor adható meg, melyik hónapra kell a riportot elkészíteni: 

 
 

A megadott szűrésnek megfelelően a riport csak a megadott hónapra jeleníti meg az 
adatokat. 
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5.2. Új gépjárm ű jelentések 
 

• „Új gépjárm ű eladások” riporton CARO számlaszám 
 
„Új gépjárm ű jelentések”  modul „Új gépjárm űvekhez tartozó riportok” ablakon Új 
gépjárm ű értékesítés/Értékesítés  menüpontból indítható „Új gépjárm ű eladások”  riportra 
felkerült a CARO (Új gépjármű értékesítés számla) számlaszáma. 
 

 
 
 

5.3. Használt gépjárm ű jelentések 
 

• „Használt autó értékesítések” riporton CARO számlas zám 
 

 „Használt gépjárm ű jelentések”  modul „Használt gépjárm űvekhez tartozó riportok” 
ablakon Haszn.gj.érték./Értékesítés  menüpontból indítható „Használt autó értékesítések”  
riportra felkerült a SHCO (Használt gépjármű értékesítés számla) számlaszáma. 
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5.4. Számlajelentések 
 

• Új riport: „Adott id őszaki PARO számlatételek típus szerinti megbontása”  
 
„Számlajelentések”  modul Számlák/Adott id őszaki szlák/Szlatétel típ.szerint/PARO  
menüpontból indítható új riport „Adott id őszaki PARO számlatételek típus szerinti 
megbontása”. 
 

 
 
A riport adott számlázási időszakra tartalmazza a kibocsátott PARO számlák értékét gyári és 
egyéb alkatrész szerinti bontásban. 
 
A riport tartalmazza az alábbiakat: 

• Vevői rendelés azonosító 
• Számlaszám 
• Dátum 
• Számla érték 
• Gyári alkatrész: a Számla értékből a gyári cikkek értéke 
• Egyéb alkatrész:  a Számla értékből a gyári cikkek értéke 
• Státusza: a számla státusza pl. Teljesítve 
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6. TÖRZSKARBANTARTÓK 
 

6.1. Partner karbantartó 
 

• Személyes adatok rögzítése 
 
„Partner karbantartó”  modulban adott partnerhez személyes adatok felvitelekor a K2D 
rendszer a partnerhez rögzített név alapján (amennyiben az magánszemély) megpróbálja 
meghatározni az ügyfél vezeték- és keresztnevét. 
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7. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő 
MÓDOSÍTÁSOK 

7.1. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• IMS foglalás törlése 
 
Amennyiben az IMS rendszerben törlésre kerül egy gépjármű foglalása, akkor abban az 
esetben a K2D rendszer is törli az adott gépjárművet az „Új gépjárm ű beszerzés”  
modulból, abban az esetben, ha a gépjárműre mér nem számla kiállítás. 
 

7.2. Használt gépjárm ű értékesítés 
 

• IMS ügyfél bejegyzés 
 
K2D „Használt gépjármű értékesítés” modulból eladott gépjárművek esetén az IMS ügyfél 
bejegyzés is az „Üzembentartó”  személyére készül el, amennyiben az üzembentartó 
személye eltér az „Vev ő”  személyétől. 
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8. PEUGEOT MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő 
MÓDOSÍTÁSOK 
 

8.1. Munkalap 
 

• Jótállási elszámolás nyomtatás garanciális munkalap  esetén 
 
Peugeot márkakereskedések esetében garanciális elszámolásnál kötelező Jótállási 
elszámolást nyomtatni az ügyfelek részére. 
 
Ezt a „Jótállási elszámolás (ügyfél példánya)” riportot adott garanciális munkalap 
esetében a „Kijelölt munkalap adatainak módosítása”  ablak Nyomtatás/Garancia 
riportok/Gar.szla.ny.(ügyfél)  menüpontból kell kinyomtatni. 
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• Szervizes számla mellé az ügyfeleknek nyomtatódó Sz ámlamagyarázat riport 

 
Peugeot márkakereskedések esetében a „Munkalap”  modulban kiállított számlák mellé 
kötelező a vásárlóknak ún. „Számlamagyarázat”  riportot nyomtatni. 
 
A riport a munkalap „Számlázható”  állapota esetén indítható a „Kijelölt munkalap 
adatainak módosítása”  ablak Számla/Számlamagyarázat  menüpontjából indítható. 
 
A megjelenő „Számlamagyarázat riport paramétereinek beállítása”  ablakon be kell állítani 
a „Számlamagyarázat”  riport paramétereit. 
 

 
 

Az ablak jobb oldalán található cikkek közül „treff”  segítségével ki kell választani azokat, 

melyek a bal oldalon megjelölt művelethez tartoznak. A cikkek kijelölését követően a  
ikon segítségével kell a cikkeket ténylegesen a művelethez rendelni. Amennyiben valamelyik 

cikk mégsem tartozik az adott művelethez, az eltávolítás a  ikon segítségével történik. 
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A „Munkalapon”  blokkban megjelenítésre kerül a munkalap rögzítésekor felvitt, az ügyfél 
által megadott hibák felsorolása. 
A „Szerviz visszajelzés”  blokkban a „Munkalapon”  részben megjelenített hibák mellé 
kerülhet megjegyzés (pl. elvégzésre került stb). 
A „Magyarázat”  blokkokban különböző egyéb magyarázó szövegek feltöltése történik. 
 

A paraméterek feltöltését követően a „Számlamagyarázat”  riport a  ikon segítségével 
kinyomtatható. 
 

 
 


