
   

HÍRLEVÉL 2011. május 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2011 májusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt 

dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá 

tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza. 

Üdvözlettel, 

a K2D csapat  
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1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Verzió Riport Leírás 

04.147 Munkalap-előjegyzés kapcsolat ellenőrző 
riport 
xd16regist_ws.rpt ver:3 

Kapcsolódó munkalapok adatainak 
megjelenítése 

04.145 

 

Adott időszakban készült belső 
munkalapok  
xd16serwsauthintr.rpt ver:8 

 

Munkalap zárásának dátumára is 
szűrhető. 

 

2. Gépjárműkereskedelem 

2.1. Használt gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

- 

33 

Adásvételi szerződés  
xd16shcslecntrnis.rpt ver: 7 

Most már bizományos értékesítéshez is 
használható. 

3. Jelentések 

3.1. Szervizjelentések 

Verzió Riport Leírás 

04.056 

 

Adott időszaki munkaidő ráfordítás 
számla adatokkal 
xd16serworktime_h.rpt ver:3 

 

Összesítő riport a vonalkód alapján 
rögzített munkaidőkről. 

 

 
3.2. Számlajelentések 

Verzió Riport Leírás 

- 

 

Nem létező számlaszámok 
xd16acc_inv_miss.rpt ver:2 

 

Már számlaprefixekre is szűrhető. 
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1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Munkalap-előjegyzés kapcsolat ellenőrző riport 

A Munkalap modul főablakának „Riportok/Mlap-előj. ellenőrzés” menüpontjára 

kattintva futtatható „Munkalap-előjegyzés kapcsolat ellenőrző riport” új 

elemekkel bővült.  

Az új verzión megjelenik mind a munkalapot, mind az előjegyzést rögzítő 

felhasználó neve. Illetve azon előjegyzéseknél, amelyekből nem készült 

munkalap, megjelennek azok a munkalapok, amelyek megnyitása  a szűrés 

intervallumába esik, és az előjegyzésen szereplő gépjárművel megegyezőhöz 

tartoznak. 

 

Adott időszaki belső munkalapok 

A Munkalap modul főablakának „Riportok/Időszaki munkalapok/Belső 

munkalapok” menüpontjára kattintva futtatható „Adott időszakban készült 

belső munkalapok” riport legújabb verziója már a munkalap lezárásának 
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dátumára is szűrhető.  Ehhez a felugró ablakon a Zárás dátuma rádiógombra 

kell kattintani, majd megadni a kívánt intervallumot. 
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2. Gépjárműkereskedelem 

2.1. Használt gépjármű értékesítés 

Adásvételi szerződés 

A Használt gépjármű értékesítés modulban korábban is elérhető adásvételi 

szerződés a legfrissebb verziótól kezdődően már bizományosi értékesítéshez is 

nyomtatható. 

A szerződés  beáll ításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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3. Jelentések 

3.1. Szervizjelentések 

Vonalkódos munkaidő rögzíés 

A Szervizjelentések modul „Riportok/Idősz.munkavégz./Munkaidő ráf.görg.” 

menüpontja alól futtatható „Adott időszaki munkaidő ráfordítás számla 

adatokkal” riport több ponton módosult. 

A legújabb verzióban már megjelenik rajta az elszámolt munkaidőhöz 

kapcsolódó munkalap állapota, továbbá a munka kezdetének és lezárásáak 

dátuma is. 
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3.2. Számlajelentések 

Nem létező számlaszámok 

A korábban már bemutatott „Adott 

időszakban nem létező számlaszámok” 

riport már prefixekre is szűrhető. Ehhez a 

riport futtatásakor (Számlák/Adott időszaki 

szlák/Hiányzó számlaszámok) felugró ablakon 

a megfelelő prefixeket kell kipipálni. 

 

 

 

 

 


