
   
 

 

- 1 - 
DLM Solutions  Kft.   
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

HÍRLEVÉL  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS  ......................................................................................................... 2 
1.1. Általános kimenő számlázás ....................................................................................................... 2 

1.2. Főkönyv .......................................................................................................................................... 2 

1.3. Pénztár ........................................................................................................................................... 4 

2. SZERVIZ ........................................................................................................................................ 6 

2.1. Munkalap ........................................................................................................................................ 6 

3. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM  ................................................................................................. 7 

3.1. Teszt gépjármű mozgatása ......................................................................................................... 7 

3.2. Teszt gépjármű előjegyzés .......................................................................................................... 8 
3.3. Használt gépjármű értékesítés ................................................................................................... 8 

3.4. Új gépjármű értékesítés ............................................................................................................... 9 

4. JELENTÉSEK  ............................................................................................................................. 12 

4.1. Kedvezmények, akciók .............................................................................................................. 12 

5. CRM .............................................................................................................................................. 12 

5.1. CRM .............................................................................................................................................. 12 

6. FELADATKEZELÉS  .................................................................................................................. 13 
6.1. Feladat kezelő ............................................................................................................................. 13 

7. TÖRZSKARBANTARTÓK  ........................................................................................................ 14 
7.1. Gépjármű törzs ............................................................................................................................ 14 

8. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő MÓDOSÍTÁSOK  ................................... 15 
8.1. Ügyfélforgalom számlálás ......................................................................................................... 15 

8.2. Teszt gépjármű előjegyzés ........................................................................................................ 15 
8.3. Több modult érintő módosítás .................................................................................................. 16 



   
 

 

- 2 - 
DLM Solutions  Kft.   
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 

1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Általános kimen ő számlázás 
 

• GENO1000 sorszámú számla nyomtatása. 
 
Rendszerparaméterként beállítható, hogy az „Általános kimen ő számlázás”  modul 
„Kor.szlagenerálás”  menüpontjában rögzített korábbi számla nyomtatásra kerüljön-e a 

 „Nyomtatás”  nyomógombra kattintáskor. 
 
A rendszerparaméter beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
 

1.2. Főkönyv 
 

• „Adott id őszaki könyvelési események” riport tételek rendezés e 
 
„Főkönyv”  modul Riportok/Könyvelési események  menüpontjából lehívható „Adott 
időszaki könyvelési események”  riport lehívásakor megadható, hogy a riporton 
megjelenített tételek milyen sorrendben jelenjenek meg. 2 féle választási lehetőség van: 

• Rendezés: könyvelési dátum 
• Rendezés: szállító és külső számlaszám 

 
 A riport indításakor a „Riport paramétereinek beállítása” ablakon választható a 2 féle 
szűrés. 
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„Rendezés: könyvelési dátum”  választása esetén, a riporton megjelenített tételek 
könyvelési dátum szerinti sorrendben jelennek meg. 
 

 
„Rendezés: szállító és küls ő számlaszám”  választása esetén, a riporton megjelenített 
tételek szállító és külső számlaszám szerinti sorrendben jelennek meg. 
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1.3. Pénztár 
 

• Pénztárbizonylatok sorszáma elé felkerült egy B - b evételi bizonylat és egy K - 
kiadási bizonylat esetén. 

 
„Pénztár”  modulból történő pénztárbizonylatok nyomtatásakor a kinyomtatott 
pénztárbizonylatok sorszáma elé felkerült egy B betű bevételi pénztárbizonylatok  esetében 
és egy K betű kiadási bizonylatok  esetében. 
 
Bevételi pénztárbizonylat: 
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Kiadási pénztárbizonylat: 
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2. SZERVIZ 
 

2.1. Munkalap 
 

• Munkalapon kijelölhet ő és CTRL+C segítségével másolható az alvázszám. 
 
„Munkalap”  modul „Kijelölt munkalap adatainak módosítása”  ablakban az „Alvázszám”  
mező kijelölhető, és CTRL+C billentyű kombináció segítségével másolható (kikerül a 
vágólapra), majd bármilyen más alkalmazásban a CTRL+V billentyű kombináció 
segítségével beilleszthető.  
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3. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

3.1. Teszt gépjárm ű mozgatása 
 

• Az érvényességi id ő mező előtöltése az átadás dátumával/idejével. 
 
„Teszt gépjárm ű mozgatása”  modul „Kijelölt tesztgépjárm ű mozgások módosításai’  
ablakon az érvényességi dátum mező „Érv.dátum”  automatikusan előtöltődik az aktuális, 
mai dátummal és idővel.   
 

 
 

A mező értéke tetszőlegesen módosítható, ha szükséges. 
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3.2. Teszt gépjárm ű előjegyzés 
 

• Az érvényességi id ő mező előtöltése az átadás dátumával/idejével. 
 
„Teszt gépjárm ű mozgatása”  modul „Kijelölt tesztgépjárm ű mozgások módosításai’  
ablakon az érvényességi dátum mező „Érv.dátum”  automatikusan előtöltődik az aktuális, 
mai dátummal és idővel.   
 
 

 
 
A mező értéke tetszőlegesen módosítható, ha szükséges. 
 
 

3.3. Használt gépjárm ű értékesítés 
 

• Megrendelve státuszú gépjárm ű esetében is módosítható a rendelés típus. 
 
„Használt gépjárm ű értékesítés”  modul „Használt gépjárm ű vevői megrendelések 
karbantartása”  ablakon, „Megrendelve”  állapotba állított gépjármű esetében is 
módosítható a gépjármű „Rendelés típusa”  (pl. Kp-s végeladás, Hitel stb.). 
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3.4. Új gépjárm ű értékesítés 
 

• „Gépjárm ű  megrendelés” riporton módosítások. 
 
„Új gépjárm ű értékesítés”  modul „Új gépjárm ű vevői megrendelések karbantartása”  

ablak   nyomógomb alól nyomtatható „Gépjárm ű megrendel őlap”  (xd16carordcarM.rpt 
típusú) riporton az alábbi módosítások történtek: 
 

• Külön megjelenítésre kerülnek a gépjármű árában foglalt tartozékok (szabadon 
szerkeszthető sor a riport futtatásakor). 

• A gépkocsira utaló szöveg lecserélésre került "gépjárműre" 
• A saját cég adataira vonatkozó információk a riport végéről a riport tetejére került, 

továbbá megjelenítésre került a bankszámlaszám is. 
• "Pénzügyi lízing"  rendelés típus esetén a „Vásárló adatainál”  az üzembentartó 

adatai kerülnek megjelenítésre. 
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• Az „Értékesítési tanácsadó”  adatainál megjelenítésre kerül a telefonszáma is. 

 
 
 

• Új gépjárm ű ajánlat és érdekl ődés 
 
„Új gépjárm ű értékesítés”  modulban készített „Árajánlat”  esetében kötelező a „Partner”  
törzsből ügyfelet kiválasztani a „Vev ő”  melletti nyíl segítségével. 
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„Új gépjárm ű értékesítés”  modulban készített „Érdekl ődés”  esetében nem kötelező a 
„Partner”  törzsből ügyfelet kiválasztani, elég manuálisan beírni az érdeklődő nevét. 
 

• Árajánlat készítésekor tartozékonként megadható %-o s kedvezmény. 
 
„Új gépjárm ű értékesítés”  modulban készített „Árajánlat”  esetében, az ajánlathoz extrák 
rendelésekor „Az ajánlathoz tartozó extrák szerkesztése”  ablakon a kiválasztott extrák 
árából egyesével is adható kedvezmény. 
 

 
Az extrák treffeléssel történő kijelölését követően meg kell adni a nettó vagy bruttó listaárat. 
Ezt követően adható meg a „Kedv.%-ban”  oszlopban %-ban az adott extrához kapcsolódó 
kedvezmény. 
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4. JELENTÉSEK 
 

4.1. Kedvezmények, akciók 
 

• „Adott id őszaki kedvezmény PARO számlákra” riporton új oszlop   
 
„Kedvezmények, akciók” modul Pénzügyi riportok / Id ősz.kedvezmények / Számlánként 
/ PARO / Cikkenként menüpontból indítható „Adott id őszaki kedvezmény PARO 
számlákra” riportra felkerült egy új oszlop: „Dealer beszerz.ár”. 
A „Dealer beszerz.ár”  oszlop megmutatja a kedvezménnyel eladott cikk beszerzési árát. 
 

 
 
Az „Adott id őszaki kedvezmény PARO számlákra”   riport végére felkerült egy 
„Összesen”  sor is.  
 
 

5. CRM 

5.1. CRM 
 

• RTF alapú CRM riport elküldhet ő e-mailen. 
 
CRM modulból RTF formában elkészülő CRM levelek elküldhetőek e-mail formában. (RTF 
alapúak azok a riportok, melyek szerkeszthető formában jelennek meg a képernyőn.) 
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6. FELADATKEZELÉS 

6.1. Feladat kezel ő 
 

 
• El nem végzett feladatok sz űrése. 

 

„Feladat kezel ő”  modul „Küldött és fogadott feladatok”  ablakából a  nyomógomb 

segítségével indított feladat elvégzésekor a  kattintást követően megjelenő „Kijelölt 
feladat módosítása ” ablakban szűrhetőek az „Elvégzett feladatok” is.  
 

 
 

Az „Elvégzettek is láthatóak”  mező pipálást követően megjelennek zöld színnel az adott 
feladatot kapcsolódó már elvégzett feladatok is. 
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7. TÖRZSKARBANTARTÓK 
 

7.1. Gépjárm ű törzs 
 

• Megjelenítésre kerül a gépjárm ű forgalmi engedélyének száma. 
 
A „Gépjárm ű törzs”  modul „Kijelölt gépjárm ű adatainak módosítása”  ablakába felkerült 
a „Forg.eng.”  mező, ahová a gépjármű forgalmi engedély száma rögzíthető. 
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8. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINT Ő 
MÓDOSÍTÁSOK 

 

8.1. Ügyfélforgalom számlálás 
 

• Kérdőív visszakeresésekor is látható az érdekl ődőhöz rögzített megjegyzés. 
 
„Ügyfélforgalom számlálás”  modul „Szalonforgalom számlálás ” ablakában 
visszakeresett kérdőívek esetében megtekinthető a kérdőívhez rögzített megjegyzés. 

 

8.2. Teszt gépjárm ű előjegyzés 
 

• Új tesztvezetési megállapodás beépítése. 
 
„Teszt gépjárm ű előjegyzés”  modul Riportok/HU megállapodás  menüpontjából 
gépkocsikra és motorkerékpárokra indítható „Megállapodás”  riportokon a Honda Hungary 
Kft. kérésének megfelelő módosítások történtek. Így a riportok már az új tartalomnak 
megfelelően kérhetőek le. 
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8.3. Több modult érint ő módosítás 
 

• Kapcsolat jellegének megjelölése 
 
A K2D rendszerben társas vállalkozáshoz tartozó személy felvitelekor kötelező megadni az 
adott személy cégen belüli kontakt típusát. 
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A „Partnerhez tartozó személyes adatok”  ablakon a „Kontakt típus ” melletti  
nyomógomb segítségével kell választani a 3 típus közül, a típusok elé tett „treff” jel 
segítségével. 
 

l 


