
   

HÍRLEVÉL 2011. július 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2011 júliusában 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. Pénzügy 

1.1. Folyószámla kezelés 

Verzió Riport Leírás 

 xd16accinvdam_bal.rpt ver: 7 Kiegyenlítetlen vevő számlák riport 
módosítása 

 

 
1.2. Bejövő számla rögzítés 

Verzió Riport Leírás 

04.098  Jóváhagyás ablakon számlák átugrása 

 

2. Gépjárműkereskedelem 

2.1. Új autó értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

04.132  Excel-alapú árajánlat 

 

 

3. Alkatrészkereskedelem 

3.1. Kitárolás 

Verzió Riport Leírás 

04.081  Új Excel export 
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4. CRM 

4.1. CRM modul 

Verzió Riport Leírás 

  Hosszabb megjegyzés mező 

04.067  Szűrés az email cím nélküli partnerekre 

 
4.2. SMS modul 

Verzió Riport Leírás 

04.009  Szűrés relációs jelekkel 

 

5. Jelentések 

5.1. Szervizjelentések 

Verzió Riport Leírás 

04.058 xd16ser_intradds.rpt ver: 1 Új riport: Rezsianyag felhasználás belső 
munkalapokon 
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1. Pénzügy 

1.1. Folyószámla kezelés 

Késedelmes fizetés riport – kontakt személy 

A Folyószámla kezelés modul főablakának  „Riportok/Nyitott szlák kés. n.” 

menüpontja alól futtatható „Kiegyenlítetlen vevőszámlák” riport új mezővel 

egészült ki. 

Amennyiben a riporton INTR számlák is szerepelnek a nyomtatható riporton 

megjelenik a munkalaphoz tartozó kontakt személy neve is.  

 

1.2. Bejövő számla rögzítés 

Számla ellenőrzés, jóváhagyás 

A Bejövő számla rögzítés modul főablakának „Számla ellenőrzés” és „Számla 

jóváhagyás” menüpontjai alól elérhető ellenőrzési és jóváhagyási  funciókhoz 

tartozó ablak új gombbal egészült ki. 
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Több bejövő számla egyidejű betreffelése esetén az ellenőrző/jóváhagyó ablakon 

egy   gomb is megjelenik, amelynek megnyomásával az aktuális számla 

ellenőrzése/jóváhagyása átugorható. 

 

 



   

7 

2. Gépjárműkereskedelem 

2.1. Új gépjármű értékesítés 

Excel-alapú árajánlat 

Az Új gépjármű értékesítés modulból eddig is elérhető volt a teljes körű 

árajánlat készítés modellre, készleten lévő gépjárműre, flottára. A korábban 

rendelkezésre álló lehetőségek (riport sablonok, RTF-alapú sablonok) mellett 

mostantól Excel fájlban is készülhet árajánlat azonos szerkezetben, így azok 

flotta ajánlat esetén könnyen egymás mellé másolhatók. 

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

3.1. Kitárolás 

Készlet export 

A Kitárolás modul „Készlet export” menüpontja alól egy CSV fájlt lehet 

lementeni az aktuális raktárkészletről az alábbi mezőkkel: 

 Típus 
Gyári vagy egyéb alkatrész. 

 Cikkszám 
A készleten lévő alkatrész cikkszáma 

 Megnevezés 
A készleten lévő alkatrész megnevezése 

 Mennyiség 
Az adott készletből rendelkezésre álló mennyiség 

 Beszerzési egységár, beszerzési érték 
Az adott készlet beszerzési egységára, illetve a készleten lévő mennyiségre vonatkoztatott értéke. 

 Törzsbeli ár, érték 
Az adott készlet jelenlegi törzsbeli beszerzési ára, illetve a készleten lévő mennyiségre vonatkoztatott értéke.  
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4. CRM 

4.1. CRM modul 

Hosszabb mező 

A CRM modulban történő feladat kiosztáskor a feladat leírására rendelkezésre 

álló szöveg mérete 449 karakterre nőtt, (az eddigi 255 helyett). 

 

Email-cím nélküli partnerek  

A CRM modul „Szűrés” menüpontja alatt már az email-címmel nem rendelkező 

partnerekre is lehet szűrni. Ehhez a „Szűrés/Nincs email címe” menüpontra kell 

kattintani. 
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4.2.  SMS modul 

Dátum szűrés 

Az SMS modulban a Rögzítés dátuma és az Elküldés dátuma mezőkben már 

relációs jelekkel is lehetséges a szűrés. 

Példa: 

Szűrés 2011.05.01-nél korábban rögzített SMS-ekre: < 2011.05.01. 

Szűrés 2011.05.01-nél később rögzített SMS-ekre:  > 2011.05.01.  
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5. Jelentések 

5.1. Szervizjelentések 

Új riport: Időszaki rezsianyag felhasználás INTR számlák alapján 

Az új riporton megtekinthető, hogy a megadott időszakban mennyi rezsianyag 

(apró alkatrész) lett kiszámlázva INTR számlákon. A felhasznált rezsianyag 

százalékosan és összegszerűen is megjelenik a riporton. 

Riport futtatása: 

Riportok/Rezsia.felh. (Belső)/Csoportosítás nélkül 

Riportok/Rezsia.felh. (Belső)/Részlegenként 

A riport indítása után felugró ablakon meg kell adni a kívánt időszakot, majd az

 gombra kell kattintani. 

Riporton szereplő mezők: 

 Számlaszám 
Annak a számlának a sorszáma, amelyen a rezsianyag számlázásra került. 

 Dátum 
A számla kiállításának napja. 

 Munkalapszám 
Annak a munkalapnak a sorszáma, amelyre a rezsianyag ki lett írva. 

 Partner 
A munkalapon szereplő költségviselő. 

 Rendszám 
A munkalapon szereplő gépjármű rendszáma. 

 Alkatrész rezsianyag 
A felhasznált alkatrészek után számított rezsianyag százalékosan és forintban kifejezve. 

 Művelet rezsianyag 
Az elvégzett műveletek után számított rezsianyag százalékosan és forintban kifejezve. 
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