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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. ÁFA bevallás 
 

• Küls ő számlaszámok megjelenítése 
 
Az „ÁFA bevallás modul”  Riportok/Kimen ő számlák/Belföldi  menüpontból indítható „Id őszaki 
teljesítés ű belföldi kimen ő számlák ÁFA bevallás alapján”  riport esetében eldönthető, hogy a 
riporton szerepeltetni kívánjuk-e a számlák külső számlaszámát. 
 
A riport indítását követően megjelenik egy üzenet „Kívánja a riporton szerepeltetni a küls ő 
számlaszámot?” .  
 

 
 

Yes – válasz esetén a riport fekvő formátumban jelenik meg és szerepelnek rajta külső 
számlaszámok is. 
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No – válasz esetében a riport az eddig megismert tartalommal és formátumban jelenik meg. 
 
Külső számlaszám azon partnereink esetében fordulhat elő, akik az „Általános kimen ő számlázás”  
modul „Korábbi számla generálás”  moduljában rögzítenek fel 1000 sorszámú GENO számlákat. Ez 
olyan esetben fordulhat elő például, ha a K2D rendszerben történik a könyvelés, de cégen belül a 
kimenő számlák egy részének kiállítása nem a K2D rendszerből történik. 
 

1.2. Bank import 
•  
• Kötelez ő típus/altípus megadása 

 
„Bank import”  modulban bankkivonatok elektronikus feldolgozása esetén, a beemelt bankkivonat 
tételek mellet már a beemelést követően kötelező megadni a tételek típusát, altípusát. 
 
A banki file beemelését követően az egyes tételek mellett kötelező megadni a „Bankkivonatok 
feldolgozása”  modulban már megismert banki tétel típusokat és altípusokat. 
 
 

 
 

Számlakiegyenlítés esetében, amennyiben a rendszernek sikerült felismerni az elutalt számla számát 
a „Számlakiegyenlítés”  típus automatikusan töltődik. 
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A „Beemelésre el őkészítés”    nyomógomb megnyomását követően a rendszer figyelmeztet, ha 
talál olyan tételt, amely nem lett típussal/altípussal ellátva. 
 

 
 

Azon banki tételek, melyekhez nem kerül rögzítésre tétel típus/altípus nem emelődnek át a 
„Bankkivonatok feldolgozása”  modulba. 

 
 

1.3. Általános kimen ő számlázás 
 

• „Korábbi számla generálás” menüpont módosításai 
 
„Általános kimen ő számlázás”  modul „Kor.szlagenerálás”  menüpontjában lehetőség van olyan 
számlák (kimenő) rögzítésére, melyek nem a K2D rendszeren keresztül kerültek kiállításra. Ilyen 
fordulhat elő, amikor az adott cég 2 vállalatirányítási rendszert használ, de a könyvelés a K2D 
rendszerben történik. 
 
A „Kor.szlagenerálás”  menüpontban GENO 1000 K2D rendszer sorszámmal rendelkező számlák 
rögzíthetőek. 
 
A „Kor.szlagenerálás”  menüpontban rögzített számlák esetében a következő módosítások 
történtek: 
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- Az ’Új számla felvitele”  ablakban felrögzített GENO 1000 sorszámú számlák nyomtatását 
követően a „Balra nyíl”  segítségével újra GENO 1000 sorszámú számla rögzíthető. 

- Az „Új számla felvitele”  ablakban a dátum mezők nem kerülnek előtöltésre. 
- Az „Új számla felvitele ” ablakra felkerült egy új mező „Küls ő számlaszám”.  A mezőben 

rögzíthető az eredeti kimenő számla sorszáma. 
Az a külső számlaszám megjelenik a különböző modulokban pl. Folyószámla kezelés, 
Kontírozás, és megjelenik különböző riportokon pl.: 

• Főkönyvi karton 
• Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás alapján   
• Pénztárbizonylatok 
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Mindezek elősegítik az egyeztetési, folyószámla kezelési, kontírozási, könyvelési munkát, a számlák 
beazonosítását. 
 

1.4. Folyószámla kezelés 
 
• Kompenzáció jogosultsághoz kötése 

 
A „Folyószámla kezelés”  modul „Kompenzáció”  menüpontja jogosultsághoz köthető.  
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A jogosultság a „Jogosultsági rendszerkarbantartó modul”  ID15475 számú kontrolljával 
szabályozható. 
 
A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  

 
• „Kisösszeg kivezetésénél” a túlfizetések is kezelhe tőek 

 
„Folyószámla kezelés”  modul Akciók/Kisösszegek  menüpontjából indítható vevőkövetelések és 
szállító tartozások kivezetésekor kezelhetőek az adott ügyfél folyószámláján lévő túlfizetések is. 
 

 
 

A megfelelő menüpont indítását követően a „Kisösszeg ű vevői követelések kivezetése”  ablakban 
a túlfizetések OVER prefix alatt jelennek meg. A kivezetendő túlfizetést/túlfizetéseket treff jellel kell 
megjelölni, majd az OK gombra kattintást követően megtörténik a kivezetés. 
 
• „Limit nélküli kivezetésénél” a túlfizetések is kez elhetőek 

 
„Folyószámla kezelés”  modul Akciók/Limit nélküli  menüpontjából indítható vevőkövetelések és 
szállító tartozások kivezetésekor kezelhetőek az adott ügyfél folyószámláján lévő túlfizetések is. 
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A megfelelő menüpont indítását követően a „Vevőtartozások kivezetése limit nélkül”  ablakban a 
túlfizetések OVER prefix alatt jelennek meg. A kivezetendő túlfizetést/túlfizetéseket treff jellel kell 
megjelölni, majd az OK gombra kattintást követően megtörténik a kivezetés. 
 
 

1.5. Pénztári kivonatok 
 

• Rontott bizonylatok megjelölése a Pénztárjelentésen  
 
„ Pénztári kivonatok”  modulból nyomtatható „Pénztárjelentés”  riport esetében a riporton 
megjelenített rontott bizonylatok mellett megjelenítésre kerül, hogy az adott bizonylat bevételi vagy 
kiadási pénztárbizonylat-e. 
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A bevételi bizonylat sorszáma előtt megjelenítésre kerül egy „B”  betű, továbbá a szövegezés 
„Rontott bevételi bizonylat”.  
A kiadási bizonylat sorszáma előtt megjelenítésre kerül egy „K”  betű, továbbá a szövegezés 
„Rontott kiadási bizonylat” . 
 
 
• Pénztárbizonylatokon küls ő számlaszám 

 
A „Pénztári kivonatok”  modulban pénztárbizonylatok nyomtatásakor a bevételi bizonylatokon is 
megjelenítésre kerül a kiegyenlített kimenő számlánál megadott külső számlaszám. 
 
A módosítás kapcsolódik az 1.3 Általános kimen ő számlázás/Korábbi számla generálás pontban 
leírt fejlesztéshez. 
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1.6. Főkönyv 
 

• Dimenzió kód rövid nevének módosítása 
 

„ Főkönyv”  modul Törzskarbantartás/Dimenzió kódok  menüpontban felrögzített dimenzió kódok 
rövid neve (R.név (N)) módosítható. 

 
 

2. SZERVIZ 

2.1. Munkalap 
 

• „Bónusz kedvezmények” használata fixált összeg ű próbaszámlát követ ően 
 
„Munkalap”  modulban teszt számla készítésekor lehetőség van a teszt számlán szereplő árak 
fixálására. Ilyen esetben a végszámla összege megegyezik a teszt számlán szereplő összegekkel, 
bármilyen árváltozás is történt.  
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A teszt számla árainak fixálása kiegészült azzal a funkcióval, hogy a végszámla készítésekor 
megjelenik a „Számlán figyelembe vehet ő kedvezmények/felárak”  ablak, amellyel a számlára 
feltehető egy kedvezmény, vagy felár tétel. 
Ezzel a feltett tétellel/tételek összegével térhet csak el a végszámla összege a teszt számla 
összegétől. 
 
 

3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 
 

3.1. Leltár modul 
 
• Egyéb cikkek esetén cikkszám felt űntetése 

 
„Leltár modulból”  nyomtatható Leltárfelvételi ívek esetében a nem gyári cikkeket tartalmazó riportok 
esetében feltűntetésre kerül a Cikkszám  is a Belső cikkszám mellett. 
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A „Leltár”  modulban új leltár nyitásakor a cikkek felsorolását követően egyéb (nem gyári) cikkek 
esetében feltűntetésre kerül a Cikkszám  („Egyéb cikk külső” oszlop). 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

4.1. Teszt gépjárm ű előjegyzés 
 

• „Nem él ő” el őjegyzések nem jelennek meg a táblázatban 
 

„Teszt gépjárm ű előjegyzés”  modulban a  ikonnal történő kereséskor megjelenő „Tesztek 
keresése”  ablakban lehetőség van az „élő” és a „nem élő” teszt gépjármű bejegyzésekre szűrni. 
 

 
 

• Érvényességi dátum el őtöltése a visszavétel id őpontjával 
 
„Teszt gépjárm ű előjegyzés”  modulban új előjegyzés felvitelekor az „Érvényességi dátum ” mező 
tartalma automatikusan előtöltésre kerül a „Visszavétel dátuma”  mezőben megadott értékkel, ha az 
„Érvényességi dátum”  mező nem került kitöltésre. 
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• Megállapodás riporton módosítások 
 
„Teszt gépjárm ű előjegyzés”  modul Riportok/HU megállapodás  menüpontból indítható 
„Megállapodás”  riporton az alábbi módosítások történtek: 
 

- Logó módosítása 
- Oszlopok tartalmának beljebb húzása, balra rendezetten 
- Üzemanyagszint megjelenítése %-os formában történik 
- Megjegyzés rész módosítása. Sérülések esetén a gépjárműhöz rögzített sérülések felsorolás 

szerűen feltűntetésre kerülnek. 
Mind az autópálya matrica, mind a sérülés rész leírásához rögzíthető egyéb megjegyzés 
manuálisan a „vonalas” részen. 
 

 
- A Visszavétel dátuma nem kerül kitöltésre a rendszer által, ezt manuálisan kell kitölteni. 
- A K2D-DLM Solutions információ levételre került a riportról. 
- A „Gépkocsi visszavétele” blokkban vonalazásra került a töltendő rész. 
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5. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 
 

5.1. Partner karbantartó 
 

• Külföldi partner rögzítésekor nincs kötelez ő adószám formátum 
 

„Partner karbantartó”  modulban külföldi partner rögzítésekor az „Adószám”  mezőben megadható 
tetszőleges formátumú adószám. Így rögzíthető külföldi partner esetén is helyes azonosító szám (a 
közösségi adószám megadása továbbra is a „Közösségi adószám”  mezőben történik.) 
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• Új export: Adatexportálás - Fizetési mód export 

 
„Partner karbantartó”  modul „Partnerek karbantartása”  ablak Adatok exportálás/Fiz.mód export  
menüpontból egy új export indítható 
 
A menüpont indítását követően a „Vev őtípus választás”  ablakban kiválasztható mely partner típusra 
készüljön el az export. 
 

 
 

A vevőtípus kiválasztását követően a mentés helyét és a mentett file nevét kell megadni. 
Az export excel formátumban készül el és tartalmazza az alábbi adatokat: 

- Partner K2D rendszerbeli azonosító ID számát 
- Partner nevét 
- Vevőtípusát 
- A vevőtípus mellé beállított vevő besorolását 
- A vevőtípus mellé beállított fizetési módot 
- Átutalásos fizetési mód esetén a beállított alapértelmezett fizetési határidőt 
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6. JELENTÉSEK 
 

6.1. Szerviz jelentés 
 
• Stornó számlák kezelése a bels ő önelszámoló egységek adatait tartalmazó riporton 

 
Megváltozott a belső önelszámoló egységek egymás felé végzett tevékenységének kimutatására 
szolgáló „Időszaki szervizjelentés az önelszámoló egységek egymás részére nyújtott teljesítményei 
alapján munkalap altípusonként, részlegenként” riport az alábbiak szerint: 
 
Az „Időszaki szervizjelentések ”””” ablak Sz.jel.bels ő 
öe.ré./Részlegenként/Ml.altípusonként/Részletes  menüpontba felkerült a riportnak 2 új verziója 
melyek az „„„„Időszakban jóváírt ”””” és az „„„„Időszak után jóváírt ””””menüpontból indíthatóak. 
 

 
 
A következő módon működik a 3 riport: 

• „„„„Normál számlák ”””” riport tartalmazza a megadott szűrési időszakban normál számláknak 
számító tételeket. Ezek, amelyek nem kerültek stornózásra. 

• „„„„Időszakban jóváírt ””””tartalmazza a szűrési időszakban jóváírt számlákat 
• „„„„Időszak után jóváírt ””””tartalmazza a szűrési időszak után jóváírt számlákat 
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Példa a működésre : 
Van egy számlánk 2010.10. hóban. 11 hóban jóváírjuk. Ha a „Normál számlák”menüpontból  
lehúzzuk 10. hóra, a riportot, akkor benne lesz a számla, mert abban az időszakban még normál 
számla volt.  
De ha a „Normál számlák” riport mellé lehívjuk az „Időszak után jóváírt számlák” menüpontból is a 
riportot, akkor azon látni fogjuk, hogy azóta (10.hó) viszont már stornózásra került ez a számla. 
Ekkor az időszak után jóváírt riporton szerepel majd mind az eredeti, mind a jóváíró számla.  
 
Ha a fenti 10. hóban kiállított számlát még a 10. hóban stornózzuk, akkor a „Normál számlák” 
riporton nem fog már szerepelni a számla, csak az „Időszakban jóváírt”riporton fog szerepelni. 
 
Így, ha egy adott időszakra teljes és korrekt képet szeretnénk kapni a belső elszámolásokról, akkor 
ezt mindhárom riport lehívásával érhetjük el.  
 
 
 
 
 


