
   

HÍRLEVÉL 2011. június 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2011 júniusában 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  



   

2 

1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Verzió Riport Leírás 

-  Alapértelmezett szervizcsoportok 

04.149  Szűrés a „feldolgozás alatti” 
munkalapokra 

- Könyvelési bizonylat 
xd16serinvintr_acc.rpt ver: 6 

Beszerzési ár megjelenítése 
paraméterfüggő lett 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Gyári és egyéb betárolás 

Verzió Riport Leírás 

04.078 / gyári 
04.057 / egyéb 

 Beszerzési érték soronkénti 
összegzése 

 

 
2.2. Kitárolás 

Verzió Riport Leírás 

04.078  Kitárolások csoportos átadása 

 

3. Jelentések 

3.1. Számlajelentések 

Verzió Riport Leírás 

04.026 Alkatrész beszerzés elszámolása 
xd16acc_stin.rpt ver: 12 

Riport futtatása eltérés alapján 
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1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Alapértelmezett szervizcsoportok 

A Munkalap modul főablakának  „Szűrés” menüpontjára kattintva láthatók a 

szűrésben szereplő szervizcsoportok. A modul indításakor a felhasználónak 

beállított alapértelmezett szervizcsoport van kiválasztva. 

A legfrissebb verzióban már több 

alapértelmezett szervizcsoport beállítására is 

lehetőség van (a korábbi eggyel szemben).  

A beállítást a Felhasználók modulban lehet 

elvégezni a „Kapcsolatok/Szervizcsoportok” 

menüpontra kattintva.  
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Új szűrési lehetőség 

 A Munkalap modul főablakának „Szűrés” menüpontjában mostantól a 

Feldolgozás alatti állapotú munkalapokra is lehet szűrni. 

 

Beszerzési ár a Könyvelési bizonylaton 

A Belső munkalapok lezárásakor nyomtatott „Könyvelés bizonylat” riporton 

korábban is megjelent a rajta szereplő alkatrészek beszerzési ára. Ez a 

legfrissebb verziótól kezdődően paraméterfüggően elrejthető. 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Gyári és egyéb betárolás 

Beszerzési érték cikkenként 

A Gyári alkatrész betárolás és Nem gyári alkatrész betárolás modulokban, 

új betárolás rögzítésekor már soronként is megjelenik összesítve az adott 

alkatrész beszerzési értéke. 

 

Kitárolás 

A Kitárolás modul főablakán új menü került a menüsorra. A „Kitárolások 

átadva” menüpontra kattintva megjelenik az Átadható kitárolások ablak. 
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Az új ablakon az Átadható állapotú kitárolások jelennek meg. A kitárolások közül 

treffeléssel bármennyi kiválasztható, és a  gomb megnyomásával állapotuk 

Átadvá-ra módosítható. 

Természetesen az állapot csoportos módosításakor is nyomtatódnak az ilyenkor 

szokásos kitárolás riportok. 
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3. Jelentések 

3.1. Számlajelentések 

Alkatrész beszerzés elszámolása 

A Számlajelentések modul 

„Számlák/Adott időszaki számlák/Bejövő 

szla riportok/Alkt. beszerzés” menüpontja 

alól futtatható „Alkatrész beszerzés 

elszámolás” riport futtatásakor új 

paraméter adható meg. 

A Csak az eltérés jelölőnégyzetet bepipálva 

a riporton csak azok a betárolások jelennek 

meg, ahol a betárolás és a számla összege közt eltérés van. Így jelentősen 

csökkenthető a riport mérete egy nagyobb időszak esetén. Feltéve, ha csak az 

ilyen betárolások listázására van szükség. 

 


