
   

HÍRLEVÉL 2011. augusztus 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2011 augusztusában 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. Feladatkezelés 

1.1. Feladatkezelő 

Verzió Riport Leírás 

  Excel-export a feladatokról 

 

2. Szerviz 

2.1. Munkalap 

Verzió Riport Leírás 

04.153 xd16ser_ws_contl.rpt ver: 6 Telephely szűrés az időszaki közvetített 
szolgáltatások riporton 

 

3. Alkatrészkereskedelem 

3.1. Több modult érintő változások 

Verzió  Leírás 

04.059 Nem gyári alkatrész betárolás modul Készlettörténet ablak 

04.070 Gyári alkatrész betárolás modul Készlettörténet ablak 

04.024 Nem gyári alkatrész rendelés modul Készlettörténet ablak 

04.050 Gyári alkatrész rendelés modul Készlettörténet ablak 

4. Pénzügy 

4.1. Pénztár 

Verzió Riport Leírás 

04.086  Munkavállalói visszafizetés - 
megjegyzés 
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5. Gépjárműkereskedelem 

5.1. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

  Előkalkuláció lezárása jogosultsághoz 
kötötten 

6. Jelentések 

6.1. Szervizjelentések 

Verzió Riport Leírás 

04.059 xd16ser_servinvs.rpt ver: 4 Számla állapot a munkafelvevői 
teljesítmény riporton 
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1. Feladatkezelés 

1.1. Feladatkezelő 

Excel-export az ablakon lévő feladatokról 

A Feladatkezelő modul Küldött és fogadott feladatok ablakára új menüpont 

került: „Excel export”.  

 

Az „Excel export/Megnyitás Excelben” menüpontra kattintva az ablakon szereplő 

feladatok azonnal megnyílnak a gépre telepített Microsoft Excel alkalmazásban, 

a hozzájuk tartozó valamennyi adattal együtt. 
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Az „Excel export/Exportálás Excelbe” menüpontra kattintva az adatok CSV fájlba 

menthetők. 

2. Szerviz 

2.1. Munkalap 

Telephely szűrés 

A Munkalap modul „Riportok/Id. közv. szolg.-ok” menüpontja alól futtatható 

„Időszaki közvetített szolgáltatások” riport futtatásakor már lehetőség van 

telephely szerinti szűrésre is.  

 

A riport felépítése nem változott. 
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3. Alkatrészkereskedelem 

3.1. Több modult érintő változások 

Készlettörténet menü 

A Gyári alkatrész betárolás, a Nem gyári alkatrész betárolás, a Gyári 

alkatrész rendelés és a Nem gyári alkatrész rendelés modulok menüsora a 

következő menüponttal bővült: „Készlettörténet”, melynek segítségével 

egyszerűen megtekinthető egy adott alkatrész készletrekord rendelési, foglalási 

és kitárolási naplója. 

 

Az információk megjelenítéséhez az ablak alsó részén ki kell választani a 

keresett alkatrészt, majd a menüsorban lévő „Készlettörténet” menüpontra kell 

kattintani. 

A működési elv teljesen megegyező az alkatrész rendelési modulokban is. 
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A „Készlettörténet” menüpontra kattintva megjelenik a Készlettörténet ablak. 
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A felugró ablakon látszik, hogy az adott alkatrészt melyik felhasználó kinek a 

részére foglalta (természetesen visszamenőlegesen valamennyi foglalás látszik). 

Valamint minden azzal kapcsolatos információ megtalálható, hogy mikor lett 

megrendelve és betárolva, illetve, hogy pontosan mikor lett kitárolva. 

4. Pénzügy 

4.1. Pénztár 

Munkavállalói kifizetés 

Munkavállalói kintlévőség visszafizetésekor a Munkavállaló kintlévőségei 

ablakon látszik a kifizetéshez tartozó kiadási pénztárbizonylat megjegyzése. 
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5. Gépjárműértékesítés 

5.1. Utókalkuláció 

Előkalkuláció lezárása 

A lezárt előkalkulációk a Gépjármű előkalkuláció ablak Előkalkuláció 

folyamatban gombjának segítségével ismét „Folyamatban” állapotúvá 

tehetők, amely után ismét módosíthatóvá válnak az előkalkuláció tételei.  

A módosítás után az Előkalkuláció véglegesítése   gombra kattintva ismét 

lezárható az előkalkuláció. 

 

A gombok használata természetesen jogosultsághoz köthető. A beállításhoz kérje a 
DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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6. Jelentések 

6.1. Szervizjelentések 

Munkafelvevő teljesítmény riport 

A „Riportok/Munkafelvevő telj.” menüpontra kattintva futtatható „Munkafelvevő 

teljesítmény” riporton megtalálható lett az adott munkalaphoz tartozó számla 

állapota is. A számla állapotára szűrni is lehet a riport futtatásakor megjelenő 

ablakon. 

Az új mező a CSV exportban is megjelenik. 

 

 


