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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

1.1. Pénztár 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.146   
„Új pénztári kivonat” ablakban új menüpont „Riportok”: amely tartalmaz egy „Bizonylat 
újranyomtatás” és egy „Nyitott számlák” menüpontot. 

3.146 
Bankkártyával 
kiegyenlített 
számlák 

1 
Új riport: Bankkártyával kiegyenlített számlák: adott időszakra mutatja mely számlák lettek 
bankkártyával kiegyenlítve. 

3.146   Új bizonylat készítés ablakon megjelenik a saját cég neve. 

3.153 
Bankkártyás 
kiegyenlítés 

2 
Új riport: Adott időszakra megmutatja milyen bankkártyás kiegyenlítések történtek a rendszerben, 
illetve ezek után mennyi várható bankkártya költség jelentkezik. 

3.154 
Bevételi 
pénztárbizonylat 

3 A bizonylaton szereplő számlaszám mellé, felkerült annak partnere is. 

3.154 
Kiadási 
pénztárbizonylat 

5 A bizonylaton szereplő számlaszám mellé, felkerült annak partnere is. 

1.2. Folyószámlakezelés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.108   
Folyószámla műveletek/akciók végzésekor figyelmeztető üzenet, ha az akció dátuma nem került 
módosításra. 

3.110   Kizáró partner szűrési lehetőség a „Paraméterezett folyószámla riport” esetén. 

3.113 
Fizetési 
felszólító 

9 A Fizetési felszólító riporton külön paraméterezhető a fejléc és a lábléc. 

1.3. Áfa bevallás 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.037 

Időszaki 
teljesítésű 
kimenő 
számlák ÁFA 
bevallás 
alapján 

10 
A riporton a beszámított előlegszámla száma mellett megjelenik a számla prefixe és teljesítési 
dátuma is. 

1.4. Bejövő számla rögzítés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.151 
Bejövő számla 
kontírozási 
tételei 

1 Bejövő számlák kontírozásának megtekinthetőségi lehetősége. 

3.151 
Bejövő számla 
kontírozási 
tételei 

1 Új menüpont „Kontír riport”, amely tartalmazza az adott GENI számla kontírozási adatait. 

3.156   
Hosszabb karakterszám írható az eredeti számlaszám mezőbe. Ezen hosszabb karakterek az 
átutalási csomagok összeállításánál (és az így elkészülő file-k esetében) jelennek meg. 

3.158   Adott időszaki jóváhagyott számlák exportálási lehetősége. 
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1.5. Számlaböngésző 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.046   
Új ikon, melynek segítségével megtekinthető, hogy egy gépjárműbe milyen másik gépjármű került 
beszámításra. 

1.6. Főkönyv 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.175   Főkönyvben készült vegyes tétel stornózási lehetőség. 

3.177   
Főkönyvi kivonat és karton lehívásakor sablon összeállítási lehetőség a főkönyvi szám és 
dimenzió szűrésre. 

3.177   

Analitika menüpont kétfelé bontása: 
Folyószámla info: mely riportok tartalmazzák az eddig már megismert adott időszakra vonatkozó 
folyószámlával egyező analitikát 
Analitika:  mely riportok adott könyvelési időszakra tartalmazzák az adott időszakban létrehozott és 
törölt fizetési tételeket . 

3.183   
Gépi/Manuális könyvelési funkció beállítási lehetősége a számlatükörben már könyvelt főkönyvi 
számok esetén. 

3.189   Év végi zárás, év eleji nyitás és átvezetések automatizálása. 

1.7. Általános kimenő számla rögzítés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.075   Számlatétel felrakásakor levettük a „Nem sikerült meghatározni az egységárat” figyelmeztetést. 

3.075   
Ha a számlafejben lévő adatok kitöltésre kerültek, OK-t követően azonnal megnyílik a számlatétel 
felviteli ablak. 

1.8. Utókalkuláció 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.043 

Új 
gépjárművekre 
vonatkozó 
utókalkulációs 
összesítő 

2 
Adott időszakra tartalmazza az új gépjárművek azonosítóit, összes bevételét, kiadását és 
nyereségét/veszteségét. 

3.043 

Használt 
gépjárművekre 
vonatkozó 
utókalkulációs 
összesítő 

2 
Adott időszakra tartalmazza a használt gépjárművek azonosítóit, összes bevételét, kiadását és 
nyereségét/veszteségét. 

1.9. Kontírozás 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.127   Kontírozási tétel másolási lehetőség. 

3.127   Kontírozási  tétel sablon létrehozási lehetőség 
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2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

2.1. Gyári alkatrész betárolás 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.037 Etikett 4 
Megváltozott az etikett címke: „cikkszám” megnevezés „csz”-re módosult, így nagyobb betűkkel 
kerül az etikettre a cikkszám. 

3.147   „Betárolás módosítása” ablak bal alsó sarkában betárolás alaltt lévő alkatrészek száma jelenik meg. 

2.2. Egyéb alkatrész betárolás 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.141   „Betárolás módosítása” ablak bal alsó sarkában betárolás alaltt lévő alkatrészek száma jelenik meg. 

2.3. Logikai raktár kezelés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.020 
Egyszerűsített 
leltárív 

1 
Az Egyszerűsített Leltárív lehívásakor választható, hogy raktárak, vagy cikkszám szerinti sorrendben 
jelenjenek meg a cikkek. 

2.4. Gyári alkatrész rendelés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.069   Készletfeltöltő rendelés esetén szűrési lehetőség a saját telephely készletfeltöltő adataira. 

2.5. Egyéb alkatrész rendelés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.049   Készletfeltöltő rendelés esetén szűrési lehetőség a saját telephely készletfeltöltő adataira. 

2.6. Leltár modul 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.049   
Leltár többlet értékelésénél választható, hogy a fellelt alkatrészeket milyen áron szeretnénk értékelni 
(utolsó 3 beszerzési ár, piaci ár) 

3.042   Csoportos leltárértékelési ár megjelölési lehetőség. 

 

2.7. Alkatrész értékesítés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.159   Teszt számla készítési lehetőség 

3.163   Készletfoglalást követően is engedélyezett a foglalt mennyiség módosítása. 

3.163   Módosult a No nyomógomb használata vevői alkatrész értékesítésnél. 

3.155 
Adott időszaki 
alkatrész 
értékesítés 

3 A riporton az alkatrészek szétbontásra kerülnek „Kiegészítő” és „Nem kiegészítő” alkatrészekre. 
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2.8. Kitárolás 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.135 Fogyási lista 3 
Adott időszakra tartalmazza a cikkek fogyását. A riport szűrhető cikkcsoportra, cikkszámra, 
szállítókra és választható, a cikkek milyen sorrendben jelenjenek meg a riporton (szállító, 
cikkcsoport, mennyiség) 

2.9. Alkatrészböngésző 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.077 Árajánlat 3 Az Árajánlat riporton szerepel az aláíró neve alatt a titulusa is. 

3.078 Árajánlat 3 Az Árajánlat riporton megjelenik az aláíró neve alatt a titulusa is. 

3.078 Árajánlat 7 
Az Árajánlat/Ártájékoztató riporton a cég neve alatt annak a telephelynek a címe jelenik meg, ahol 
az árajánlat készült. 

3.078 Árajánlat 7 
Árajánlat készítésekor választható, hogy az árajánlat riporton szerepeljenek-e cikkszámok, vagy 
sem. 
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3. SZERVIZ 

3.1. Munkalap 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.155 
Jelenleg nyitott 
munkalapok 
státusz szerint 

3 
A „Jelenleg nyitott munkalapok státusz szerint” riporton szerepelnek a „Számlázható” státuszban 
lévő munkalapok is. 

3.162   Új „Munkalap rögzítés” ablak 

3.162 Munkalap 11 
A Munkalap riportra felkerült az össztömeg , továbbá az „Új munkalap felvitele” ablakon jelölhető 
ha van érvényes forgalmi engedély és szervizkönyv. 

3.162 
Munkalap 
(megrendelés) 

1 Új választható „Munkalap” riport 

3.162   
A Gyártmány karbantartóban állítható gyártmányonként, hogy a garanciális elszámolás „Számlán 
szereplő beszerzési áron”, vagy „számított beszerzési áron” történjen-e. 

3.171 
Jótállási és 
Belső jótállási  
elszámolás 

5 
Sztornózáskor a sztornó Jótállási és Belső Jótállási elszámolás riporton megjelenik a „Sztornó” 
felirat 

3.171   A „Megjegyzés” törzs azonos lett a „Szerviz előjegyzés”-ben találhatóval. 

3.171   Nyitott munkalapból Előjegyzés nyitási lehetőség. 

3.164   Saját munkalapra szűrési lehetőség a főablakon 

3.167 Kilépő 1 Új riport „Kilépő” amely használható, hogy az ügyfelet a gépjárműjével a portán kiengedjék. 

3.171 
Munkalap 
(Megrendelés) 

5 Munkalap (megrendelés) riportra rákerül a Munkalap „Megjegyzés” mezőben feltűntetett szöveg. 

3.171   
Rendszerparaméterként állítható, hogy csak az adott részleg, szerelőállásához beállított 
szerelőket hozza fel a munkalapon, művelet felrakásakor. 

3.171 
Garanciális 
próbaszámla 

4 Felkerült a fejlécbe a telephely, szerepel a vevő és a költségviselő személye is. 

3.171 Szállítólevél 4 Felkerült a fejlécbe a telephely, szerepel a vevő és a költségviselő személye is. 

3.171 
Garanciális 
elszámolás 

14 
Felkerült a fejlécbe a telephely, szerepel a vevő és a költségviselő személye is. Választható, hogy 
a költségviselő, vagy a levezési cím jelenjen-e meg. 

3.168   
Munkalap adott részlegénél csak az a szerelő jelenik meg, amelynek a felhasználók modulban ez 
engedélyezve van. 

3.174 
Garanciális 
próbaszámla 

4 A riporton megjelenik a vevő, a költségviselő és a Normakód. 

3.174 
Garanciális 
elszámolás 

14 A riporton megjelenik a vevő, a költségviselő és a Normakód. 

3.174 Szállítólevél 3 A riporton megjelenik a vevő, a költségviselő és a Normakód. 

3.174 
Állapotfelmérő 
lap 

1 Új állapotfelmérő lap formátum. 

3.174   Munkalap előjegyzésből történő nyitásakor dátum szűrési lehetőség. 

3.175   Rendszerparaméterként beállítható, hogy kötelező a munkalapot előjegyzésből nyitni. 
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3.175 Megrendelőlap 8 Megrendelőlap riporton a rendszám is megjelenik a munkalapszám mellett. 

3.179   
„Repülő ablak” megoldás, azaz a gépjármű modelljének kitöltésekor a rendszer a név alatt 
folyamatosan szűkíti a beírható modellek körét. 

3.179   Új jelölőnégyzet: Telephelyen, ezzel jelölhető, hogy a gépjármű éppen a telephelyen van-e. 

3.181   
Kötelező választási lehetőség a munkalapon, hogy az adott munkalap kötelező, vagy normál 
szervizes-e. 

3.181 
Garanciális 
elszámolás 

16 Felcserélhető a Garanciális elszámolás riporton a vevő és a költségviselő személye. 

3.181   Rendszerparaméterként megadható, hogy kötelező-e cégek esetében kontakt személyt megadni. 

3.185   Új kontakt személy felvitelekor a rendszer a kontakt személy címét előtölti a cég címével. 

3.181   A rendszer figyeli, adott gépjárművek esetén a már elvégzett kampányt. 

3.179   Garanciális igény státusz figyelési lehetőség. 

3.185 Munkalap 6 
Munkalap (xdpserwsord_hon.rpt) riport esetén, gyártmány függően beállítható, hogy a riporton 
megjelenjen a „Az autót megjavítva átvettem” szöveg. 

3.185 
Könyvelési 
bizonylat 

3 A Könyvelési bizonylat riporton is megjelenik a Telephely. 

3.185 
Engedményezési 
megállapodás 

3 Az aláírás mezőnek több hely marad a riporton. 

3.185   Belső munkalapra lehetőség van 0 Ft-os beszerzésű árral cikkeket feltenni és számlázni. 

3.182   
Erősebb akció: lehetőség van 1 munkalaphoz több akciót is hozzárendelni, a rendszer a vevőnek 
előnyösebbet fogja érvényesíteni. 

3.185 Munkalap 7 Munkalap esetén beállítható, hogy a riporton szerepeljenek a tanúsítási és jótállási feltételek. 

3.185   Jogosultsághoz köthető, hogy  mely felhasználók nyithatnak belső munkalapot. 

3.185 
Javítási 
csomagok 

1 A Munkalap modulból is indítható a Javítási csomagok riport. 

 

3.2. Munkaidő rögzítés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.009 
Adott időszaki 
munkaidő 
ráfordítás 

4 A riport végére felkerült egy Öszzesítés. 

3.012 
Adott időszaki 
munkaidő 
ráfordítás 

4 A riport lehívásakor lehetőség van gépjárművekre szűrni. 
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3.3. Szerviz előjegyzés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.055 Naptári riport 2 Telephely és részleg szűrési lehetőség 

3.055 Előjegyzések 2 Telephely és részleg szűrési lehetőség 

3.055 Paraméteres 5 Telephely és részleg szűrési lehetőség 

3.055 Belépő 5 Telephely és részleg szűrési lehetőség 

3.059   A „Megjegyzés” törzs azonos lett a „Szerviz előjegyzés”-ben találhatóval. 

3.058   
Null revíziós gépjármű esetén, az előjegyzés ablakban az időbeosztásnál, a gépjármű CAR száma 
kerül a négyzetbe. 

3.070 Belépő (új) 2 
A riport tartalmazza adott időszakra a rendszámot, a modellt, a kapcsolattartót, az előjegyzés 
időpontját és egy belépett és kilépett üres mezőt, amely kézzel tölthető. 

3.070   
Az előjegyzés főablakon adott gépjármű esetén látható az alapértelmezett fizetési mód (amely a 
Partner karbantartóban Kapcsolatok/Vevő menüpontban beállításra került) 

3.074   Új több napo nézet is alkalmazható. 

3.4. Értékesítési akciók 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.011   Új funkciók:  1. Akció másolási lehetőség 
                       2. Cikk importálási lehetőség 

3.012   Értékesítési akcióknál új funkció: az összes gyári ill. egyéb alkatrészre kedvezmény beállítási 
lehetőség. 

3.5. Kampány 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.019   Kizáró kampány maszkolási lehetőség 

3.6. Műveleti kódok és normaidők 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.011   Szűrési lehetőség az élő és nem élő műveletekre. 

3.7. Szervizcsomag 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.019   Csoportos felvitel ablakban műveletek esetén „Fix ár” megadási lehetőség. 
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4. EGYÉB GÉPJÁRMŰ MODULOK 

4.1. Teszt autó mozgatás 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.009 Megállapodás 1 Új riport, amely a teszt autó átadásakor nyomtatható megállapodás. 

3.010 
Teszt 
gépjármű 
átadás-átvétel 

4 A riportra rákerült egy érvényességi dátum, azaz mely időpontig viheti el az ügyfél a teszt autót. 

3.010 
Teszt 
gépjármű 
átadás-átvétel 

4 Teszt autó visszavételkor is tölthető az átvevő személy (aki a cégen belül átveszi az autót) 

3.014 Kilépő 1 
Új riport: Teszt autó átadásakor nyomtatható „Kilépő” riport. (Amivel a porta engedi a gépjárművet a 
telephelyről kilépni) 

3.015   
Teszt autó feltételei: ahhoz, hogy egy gépjármű megjelenjen, mint tesz autó 2 feltételt kell 
teljesítenie: 1. Besorolása legyen teszt autó, 2. legyen rendszáma. 

4.2. Modell karbantartó 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.029   

Tartozék csoportos felvitele ablakban módosítások: 
szűrés élő/nem élő 
kereső nyomógombok 
megjegyzés mező 
tartozék csoport megjelenítése 

3.030   
Új mezők: Max. teljesítmény LE-ben, forgatónyomaték, hosszúság, szélesség, magasság, 
sebességváltó típus, fogyasztás városban, fogyasztás városon kívül,  

3.035 Árlista 5 
Nettó listaár helyett a bruttót szerepeltetni a rendszer a riporton és ehhez adja hozzá a regisztrációs 
adót. A riporton megjelenik a sebváltó típusa és a modellhez rendelt kép. 

3.035   Modellenként beállítható, hogy adott modell esetében mennyi a várható szállítás napokban. 

3.035 Árlista 6 A riporton megjelenik az extrákhoz beállított ár. 

3.035 Árlista 8 Árlista riporton tizedesjegyek használatának szabályozása 

4.3. Logisztikai modul 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.027   A „Logisztikai modul” ablakon az ’Autók” felirat ’Új gépjárművek” lett. 

 



 

 

 

- 12 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 801 4282 ● F: 242 4101 ● info@dlms.hu 

5. HASZNÁLT AUTÓK 

5.1. Használt gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.096 

Adott 
időszakban 
eladott 
használt gj.-k  
finanszírozási 
adatai 

1 Új riport: az adott időszakban értékesített használt gépjárművek finanszírozási adatait tartalmazza. 

3.096 

Adott 
időszakban 
eladott 
használt gj.-k  
biztosítási 
adatai 

1 Új riport: az adott időszakban értékesített használt gépjárművek biztosítási adatait tartalmazza. 

3.096   Új oszlop az „Új gj. értékesítés” ablakon „Átadás dátuma” 

3.101   Használt gépjármű minden státuszánál tölthető a megjegyzés mező. 
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6. ÚJ AUTÓK 

6.1. Új gépjármű beszerzés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.038   Automatikus Száll.1. ID generálási lehetőség. 

3.040   Beállítható Száll..1. és Száll.2. ID mezőkre kötelező kitöltésű maszk. 

6.2. Új gépjármű beérkeztetés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.072   
Új gépjármű érkeztetéskor „Átvevő” személyt kell kiválasztani (aki a gépjárművet a szállítmányozótól 
átvette). 

3.072   Új gépjármű érkeztetéskor új ablakban tölthető a gépjármű sérülése. 

3.074   
A gépjármű besorolása automatikusan töltődik a beszerzéskor megadott típus alapján, ha a 
rendszerkarbantartóban meghatározásra került az összefüggés. 

3.075   Beérkeztetés során is lehet célraktárat módosítani. 

3.075   Szűrési lehetőség a „mai” napi beérkeztetésekre. 

3.085   
Rendszerparaméterként állítható, hogy új gépjármű érkeztetéskor kötelező-e kitölteni a sérülési típus 
mezőt. 

3.081   Beállítható, hogy érkeztetéskor mely dokumentumokat kötelező átvenni. 

3.081   Besorolások megjelenítési sorrendbe állíthatóak. 

3.081   Rendszerparaméterként állítható, hogy a gyártási év kötelező kitöltésű-e. 
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6.3. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.095   
Új tölthető mezők:  

1. Finanszírozási jutalék %-ban 
2. Várható lejárat: amely automatikusan töltődik ha a futamidő kitöltésre kerül. 

3.102   
Használt gépjármű beszámítás esetén, nem csak készletre vett használt gépjárművet lehet 
beszámítani. Viszont a végszámla készítés feltétele továbbra is, hogy a használt gépjármű készleten 
legyen. 

3.098   Szállítási határidő automatikus töltödése. 

3.100   „Árajánlatok” ablakon új oszlop ’Megjegyzés’, amire szűrni is lehet. 

3.100   
„Árajánlatok” ablakon 2 dátum szűrési lehetőség az árajánlatok érvényességére és az árajánlat 
kiadására. 

3.102 Árajánlat 4 Az árajánlaton szereplő „Gépkocsiba utólag beszerelni kívánt felszerelések"  szöveg módosítható. 

3.102 Árlista 2 Új riport, amely a kijelölt gépjárműre ár és tartozék lista riportot készít. 

3.102   Gépjárműhöz tartozó extrák számlázási lehetősége külön GENO számlán. 

3.103 Árlista 2 A riporton a tartozékok tartozékcsoportonként ABC sorrendben jelennek meg. 

3.106   Rendszerparaméterként megadható, hogy kötelező-e cégek esetében kontakt személyt megadni. 

3.106   Rendszerparaméterként beállítható, hogy a rendelés típus mező kötelező kitöltésű legyen. 

3.106   Rendszerparaméterként beállítható, hogy új gépjármű átadás esetén a rendszer milyen esetben ne 
engedje átadni a gépjárművet. Ha az ügyfélnek van 1. Nyitott belső munkalap, vagy van 2. Nyitott 
bármilyen  munkalapja. 

3.110   Beállítható, hogy gépjármű átadásakor mely dokumentumokat kötelező átadni az ügyfélnek. 

3.110   Új mező: Forgalomba lesz-e helyezve. Ha ez jelölésre kerül, akkor új gépjármű átadásakor kötelező 
kitölteni a rend. 

3.110 Finanszírozási 
információk 

4 A riport szűrhető értékesítőre és telephelyre. 

3.110   Új ikon, mellyel megtekinthető, hogy adott gépjármű milyen értékesítési akcióba tartozik. 

3.110   Rendszerparaméterként beállítható, hogy gépjármű átadást megelőzően kötelező-e átadás 
felkészítést végezni. 
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7. FELADAT KEZELÉS 

7.1. Automatikus feladatok 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.007   Új automatikus feladat: új gépjármű beérkeztetésről értesítés a megadott személyeknek 

3.007   
Új automatikus feladat: ha a szervizbehívó levelek a generálást követő X napig nincsenek 
elvégezve, akkor  erről információ küldése a megadott személyeknek. 

3.007   Új automatikus feladat: üzenet küldése a betárolt alkatrészekről a munkalap rögzítőjének. 

3.007   Új automatikus feladat: születésnapi köszöntő levelek automatikus generálása. 

3.007   Új automatikus feladat: figyelmezteti a felhasználót, ha van X napnál régebbi nyitott munkalapja. 

3.007   
Új automatikus feladat: értesítés a megadott személyeknek, hogy van olyan gépjármű X napnál 
régebb van „Új gj. eladva” státuszban (azaz nincs átadva) 

3.007   Új automatikus feladat: névnapi köszöntő levelek automatikus generálása. 

8. CRM 

8.1. CRM 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.074   Kérdőívet kitöltő partnerekre is készíthető „Általános partneri értesítő” levél 

3.077 
Kampány 
behívó levél 

7 Állítható, hogy kampánybehívó levél a jobb, vagy a baloldalas ablakos borítékba férjen 

3.076 Etikett cimke  
Születésnapi és névnapi köszöntő levelek nyomtatásakor is automatikusan felkínálja az etikett 
nyomtatási lehetőséget. 

3.077   Szeméy fülön új oszlop „Foglalkozás típus” 

3.077 
Általános 
partneri 
értesítő (Ariel) 

1 Riport indításakor választható, hogy  Ariel betűtípussal akarjuk-e nyomtatni a levelet. 

3.077 
Általános 
partneri 
értesítő 

5 A riport indításakor paraméterezhető a riport szövege (nem kell a Riport megjegyzésekben állítani) 

3.079   Érdeklődő személy rögzítési lehetőség, amely személy később partnerré alakítható. 

3.080 
Szervizbehívó 
levél 

16 
Partnerek modulban cég esetén beállítható elsődleges kontakt személy. Ha ez beállításra kerül, 
akkor szervizbehívó levél esetén a megszólítás az ő nevére szól. 

3.080   Új szűrési lehetőség: a beszámított gépjárművek gyártmányára. 

3.084 
Születésnapi 
köszöntő levél 

8 A levél Ariel betűtípussal készül el, jobb oldalas ablakos borítékba hajtogatható. 

3.084 
Névnapi 
köszöntő levél 

5 A levél jobb oldalas ablakos borítékba illeszthető. 
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9. JELENTÉSEK 

9.1. Adott időszaki alkatrész forgalom 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.014 
Adott időszaki 
alkatrész 
forgalom 

5 Minden mező esetén a számok ezres tagolásban jelennek meg 

9.2. Kedvezmények, akciók 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.015 
Adott időszaki 
akciók SERO 
számlatételenként 

4 
Az új verziójú riport adott időszakra, adott telephely(ek)re és adott akció(k)ra tartalmazza a SERO 
számlatételeket, listaárat, kedvezményes árat. 

9.3. Új gépjármű jelentések 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.034 
Új gépjármű 
eladások 

4 A riport tartalmazza az ügyfél neve mellett a címét és telefonszámát is. 

3.034 

Könyvelési 
szempontból 
készleten lévő 
gépjárművek 

5 
A riport indításakor választható, hogy látni szeretnénk-e a fordulónap utáni azon számlákat is, amelyek 
esetleg befolyásolhatják a készlet értéket. 

3.037 
Adott időszaki 
gépjármű 
értékesítések 

1 Szerződéskötés dátumára szűrhető riportok: kereskedőnként, aldivízionként, modellenként. 

3.037 Korosító riport 1 
A mai napra lehívható riport, amely az adott napi gépjármű készletet mutatja korosítottan. (hány napja 
van készleten adott gépjármű) 

9.4. Számlajelentések 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.064 
Adott időszaki 
GENI számlák 

5 Új lehetőség ezen a riporton, hogy megjeleníthető a bejövő számlák kontírja is. 

3.065 
Bejövő számla 
jelentés 

10 Szűrési lehetőség a bejövő számlát ellenőrző személyre. 

9.5. Szerviz jelentések 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.075 
Munkaidő 
ráfordítás 

1 Adott időszakra rendszámonként összehasonlítható a Normaidő, Ráfordított idő és a Számlázott idő. 

3.076 
Munkaidő 
ráfordítás 

2 
Adott időszakra gépjárművenként és munkalaponként tartalmazza a normaidőt, a tényleges időt és a 
számlázott időt. 

3.076 
Munkaidő 
ráfordítás 

4 
A Munkaidő ráfordítás riporton a normaidő és a ráfordított idő oszlopokban az órák 60 perc/óra alapján 
számolódik. 
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10. ÁLTALÁNOS TÖRZSKARBANTARTÓK 

10.1. Gépjármű törzs 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.058 
Gépjármű 
információ 

2 Új riport, amelynek segítségével a gépjármű gépjármű törzsben lévő adatai rportozhatóak. 

3.059   
„Repülő ablak” megoldás, azaz a gépjármű modelljének kitöltésekor a rendszer a név alatt 
folyamatosan szűkíti a beírható modellek körét. 

3.064   Adott gépjármű modell neve mellett megjelenik a modellkód is. 

10.2. Partner törzs 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.163   Személyi információk menüpontban megjelenő partneri tulajdonságok megtekintése fülenként. 

10.3. Felhasználók 

Verzió Riport Verzió Leírás 

3.040 Felhasználók 1 A rendszerben jelenleg megtalálható felhasználókról ad listát. 

11. TÖBB MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 

 
Verzió Riport Verzió Leírás 

   
Rendszerkarbantartó paraméterként állítható, hogy a számlák teljesítési dátuma hány napig állítható 
vissza. 

   Céghez tartozó „Személy” rögzítésekor csak a név kötelező kitöltésű mező. 

   
E-mail címként 50 karakter hosszúság adható meg. 
 

   Számlaprefixenként külön példányszám állítható be stornó számlákra. 

   
Rendszerparaméterként állítható, hogy mely típusú partnereknél legyen kötelező kitöltésű az 
adószám. 

   Rendszerparaméterként beállítható a cég Web címe, amely rákerül így a riportokra. 

   
Fizetési  megoszlás stornójakor lehetőség van olyan Fizetési megoszlás riportot nyomtatni, amelyen a 
törölt megoszlás is látszik. 

   
Partnerek és Gépjármű törzs modulokban lehetőség van megjelölési típust használni pl. „Nem létező 
cím”. Ilyen esetekben a rendszer ennek a partnernek, illetve gépjárműre nem generál pl. 
Szervizbehívó levelet. 

   
Partner karbantartóban a személyes információk kitöltésekor a „Neme” mezőnél ezentúl megjelenik a 
férfi és a nő is. 

 


