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Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2011 szeptemberében 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 

04.155  Garanciális jegyzőkönyvek exportja 

 xd16serworkoffer.rpt ver: 20 Casco-s javítások kárszámának 
feltűntetése 

 
1.2. Szerviz előjegyzés 

Verzió Riport Leírás 

04.057  Alvázszám mezőben CTRL+V billentyű 

 xd16serregistlst.rpt ver: 9 Kezdési időpont szerinti előjegyzés 
sorrend 

04.054  Munkafelvevő megadása 

04.054  LCD megjelenítés 

 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Egyéb alkatrészek/szolgáltatások 

Verzió Riport Leírás 

04.034  3  tizedesjegyű súly nyilvántartás 
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2.2. Gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

04.029  Excelből történő minimális-optimális 
készlet beemelés 

 
2.3. Betárolás – Gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

04.069  Új etikett nyomtatás - ZEBRA 

 
2.4. Betárolás – Egyéb alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

04.058  Új etikett nyomtatás - ZEBRA 

 
2.5. Kitárolás 

Verzió Riport Leírás 

04.084  Készlet exporton telephely 

04.085 xd16str_cntspace.rpt ver: 1; 
xd16strg_cntspace.rpt ver: 1 

Új riport a foglalt tárhelyekről 

 
2.6. Egyéb alkatrészek/szolgáltatások 

Verzió Riport Leírás 

04.035  Excelből történő minimális-optimális 
készlet beemelés 
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3. Pénzügy 

3.1. Számlaböngésző 

Verzió Riport Leírás 

04.027  Scannelt számla képének megtekintése 

 
3.2. Folyószámla kezelés 

Verzió Riport Leírás 

04.073 xd16acc_pwarn2.rpt ver: 20 Fizetési felszólítón EUR ár 
megjelenítése 

 
3.3. ÁFA bevallás 

Verzió Riport Leírás 

04.019 xd16accvatreto1.rpt Külső számlaszám szerinti rendezés 

4. Gépjárműkereskedelem 

4.1. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

 xd16carordcarpr.rpt ver: 7 Szabályozható logó 

 xd16carslecontrcs.rpt ver: 12 Új gépjármű megrendelő lapon 
módosítások 

 
4.2. Teszt gépjármű mozgatása 

Verzió Riport Leírás 

04.013  Átvevő születési idejének, helyének 
előtöltése 
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4.3. Használt gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

04.084  Meglévő rendszámra figyelmeztetés 

5. Feladatkezelés 

5.1. Feladat kezelő 

Verzió Riport Leírás 

  Küldött és fogadott feladatok ablak és 
export bővítése 

6. CRM 

6.1. Ügyfélforgalom számlálás 

Verzió Riport Leírás 

04.037  Kérdőív válaszok ABC sorrendben 
történő megjelenítése 

7. Egyéb 

7.1. SMS modul 

Verzió Riport Leírás 

04.008  Excel export 

 
7.2. Menü 

Verzió Riport Leírás 

04.024  Archív módban nincs feladatkezelés 
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7.3. Partnerek 

Verzió Riport Leírás 

04.082  Kapcsolódó partnerek megadása 

8. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások 

8.1. Készletfinanszírozás 

Verzió Modul Leírás 

 xd16stfleasing_k.rpt ver: 6 
xd16stfleasing_t.rpt ver: 6 
xd16stfleasing_m_k.rpt ver: 2 

 

xd16stfleasing_m_k.rpt ver: 2 

Motoros márkakereskedés formátum 

 xd16stfleasing_t.rpt ver: 5 
xd16stfleasing_k.rpt ver: 5 

Szerződés módosítások 

 
8.2. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Modul Leírás 

04.137  Vevőregisztráció megtekintése 

 
8.3. Teszt gépjármű előjegyzés/Teszt gépjármű mozgatás 

Verzió Modul Leírás 

04.014/04.010  Teszt gépjármű átadás/átvétel 

 
8.4. Munkalap 

Verzió Modul Leírás 

04.155  Archív mód módosításai 
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8.5. CRM 

Verzió Modul Leírás 

  RTF alapú kampány levelek előtt etikett 
címke nyomtatás 

9. Fiat márkakereskedéseket érintő módosítások 

9.1. Fiat cikkfrissítés 

Verzió Modul Leírás 

04.016  

 

13 karakteres cikkek frissítése 
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1.  Szerviz 

1.1. Munkalap 

Garanciális jegyzőkönyvek exportja  

Munkalap modul Munkalap főablak „Gar.jegyzőkönyvek” menüpontjából induló 

Garanciális jegyzőkönyvek ablakra felkerült egy új menüpont „Excel export”. 

Az „Exportálás Excelbe” almenüpont segítségével az ablakban leszűrt adatok CSV 

kiterjesztésű, Excellel megnyitható fájlba menthetőek. 

A „Megnyitás Excelben” almenüpont segítségével az ablakban leszűrt adatok 

azonnal Excelbe konvertálódnak és ott megnyitásra kerülnek. 
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Casco-s javítások kárszámának feltűntetése 

Munkalap modul Kijelölt munkalap adatainak módosítás ablak 

„Nyomtatás/Árajánlat” menüpontból indítható „Ajánlat (Gépjármű javításra)” 

riporton CASCO-s munkalap esetében feltűntetésre kerül a „Kárszám” 

(„Pontosít/Biztosítási info” menüpontban megadott). 

 

1.2. Szerviz előjegyzés 

Alvázszám mezőben CTRL+V billentyű 

Szerviz előjegyzés modul Bejelentések karbantartása ablak „Alvázszám” 

mezőjében alkalmazható a CTRL+V billentyű kombináció. 

Azaz egy adott helyről a CTRL+C billentyű kombinációval kimásolt alvázszám a 

CTRL+V kombinációval az „Alvázszám” mezőbe beilleszthető. 
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Kezdési időpont szerinti előjegyzés sorrend 

Szerviz előjegyzés modul Bejelentések karbantartása ablak 

„Riport/Paraméteres” menüpontból nyomtatható „Adott időszakban javításra 

előjegyzett gépjárművek” riporton az adatok az előjegyzés dátuma szerinti 

növekvő sorrendben jelennek meg (a korábbi előjegyzés ID szerinti sorrend 

helyett).  
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Munkafelvevő megadása 

Szerviz előjegyzés modul Bejelentések karbantartása ablakra felkerült egy új 

mező „Munkafelvevő”. Gépjármű előjegyzésbe történő felvételekor megadható, 

hogy az adott gépjármű mely munkafelvevőhöz érkezik. A mező kitöltése nem 

kötelező. 

 

LCD megjelenítés 

A K2D rendszer Szerviz előjegyzés moduljából lehetőség van az előjegyzési 

adatok LCD kijelzőn (monitor, TV) történő megjelenítésére. 

Bővebb információért keresse a DLM Solutions munkatársait.  
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2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

2.1. Egyéb alkatrészek/szolgáltatások 

3 tizedesjegyű súly nyilvántartás 

Egyéb alkatrészek/szolgáltatások modulban a Kijelölt nem gyári 

cikk/szolgáltatás módosítása ablakban az adott cikk „Súly(gramm)” adatát 3 

tizedesjegy pontossággal lehet megadni. 

 

2.2. Gyári alkatrészek 

Excelből történő minimális-optimális készlet beemelés 

Gyári alkatrészek modul Gyári alkatrészek karbantartása ablak „Csoportos 

beállítás/Min-opt. csop.beáll.” menüpontból egy előre elkészített Excel fájlból 

beemelhetőek a cikkekre érvényes minimális és optimális készlet mennyiségek. 
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A menüpont indítását követően meg kell adni, hogy mely telephely cikkeire 

vonatkozzon a beemelés. 

 

Az OK megnyomását követően ki kell választani az elkészített Excel fájlt. 

 

Open/Megnyitás megnyomását követően beemelődnek az adatok a megadott 

telephelyre. Amennyiben a rendszer bármilyen hibát észlel, visszadobja a fájlt a 

hibaüzenettel. 
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Az Excel fáj felépítése: 

 1.oszlop: Cikkszám 

 2.oszlop: Minimális készlet 

 3.oszlop: Optimális készlet 

Amennyiben a rendszer mindent rendben talál (létezik a cikkszám, nincs duplán 

a táblázatban stb.) a modulban beállításra kerülnek a megadott telephelyre a 

minimális és optimális készlet mennyiségek. 

 

2.3. Betárolás – Gyári alkatrészek 

Új etikett nyomtatás –ZEBRA 

Betárolás – Gyári alkatrészek modul „Riportok/Etikett (ZEBRA)” menüpontból 

új etikett nyomtatható. A menüpont megnyomását követően megjelenő 

Nyomtatás beállítása ablakban az alábbiak beállítása szükséges: 

„Betárolt mennyiség”: kiválasztása esetén annyi db etikett címke nyomtatódik, 

amennyi a betárolt mennyiség. 

„Megadott mennyiség”: kiválasztása esetén annyi db etikett címke 

nyomtatódik, amennyit a Nyomtatás beállítása ablakban megadunk. 
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„Nyomtatók”: itt kell meghatározni, melyik nyomtatóra nyomtatódjon az etikett 

címke. 

 

Az OK gomb megnyomását követően a megadott nyomtatóra kinyomtatásra 

kerülnek a címkék. 

2.4. Betárolás – Egyéb alkatrészek 

Új etikett nyomtatás –ZEBRA 

Betárolás – Egyéb alkatrészek modul „Riportok/Etikett (ZEBRA)” menüpontból 

új etikett nyomtatható. A menüpont megnyomását követően megjelenő 

Nyomtatás beállítása ablakban az alábbiak beállítása szükséges: 

„Betárolt mennyiség”: kiválasztása esetén annyi db etikett címke nyomtatódik, 

amennyi a betárolt mennyiség. 

„Megadott mennyiség”: kiválasztása esetén annyi db etikett címke 

nyomtatódik, amennyit a Nyomtatás beállítása ablakban megadunk. 

„Nyomtatók”: itt kell meghatározni, melyik nyomtatóra nyomtatódjon az etikett 

címke. 
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Az OK gomb megnyomását követően a megadott nyomtatóra kinyomtatásra 

kerülnek a címkék. 

2.5. Kitárolás 

Készlet exporton telephely 

Kitárolás modul Készlet kitárolás ablak „Készlet export” menüpontból indítható 

CSV kiterjesztésű Excel export fájlba felkerült egy új oszlop „Telephely”. 

A „Telephely” mező megmutatja, hogy az adott készlet rekord mely telephelyen 

található. 

Új riport a foglalt tárhelyekről 

Kitárolás modul Készlet kitárolás ablak „Riportok/Foglalt tárhely infó/Gyári 

készlet” vagy „Egyéb készlet” menüpontból új riport hívható le, „Aktuális gyári 

készlet foglalt tárhelyei”. 
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A riport az aktuális foglalt tárhelyekről polchelyenként egy mennyiségeket 

mutat. 

A riport tartalmazza: 

 Foglaló partner neve 

 Aki az adott tárhelyet foglalja 

 Tárhely hosszú kódja 

A foglalt tárhely/polckód kódja 

 Készlet mennyisége 

 Cikkszám féleség 

A készlet mennyiség hány féle cikket takar 

 

2.6. Egyéb alkatrészek/szolgáltatások 

Excelből történő minimális-optimális készlet beemelés 

Egyéb alkatrészek/szolgáltatások modul Nem gyári alkatrész/szolgáltatás 

karbantartás ablak „Min-opt. csop.beáll.” menüpontból egy előre elkészített 

Excel fájlból beemelhetőek a cikkekre érvényes minimális és optimális készlet 

mennyiségek. 

A menüpont indítását követően meg kell adni, hogy mely telephely cikkeire 

vonatkozzon a beemelés. 
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Az OK megnyomását követően ki kell választani az elkészített Excel fájlt. 

 

Open/Megnyitás megnyomását követően beemelődnek az adatok a megadott 

telephelyre. Amennyiben a rendszer bármilyen hibát észlel, visszadobja a fájlt a 

hibaüzenettel. 
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Az Excel fáj felépítése: 

 1.oszlop: Cikkszám 

 2.oszlop: Minimális készlet 

 3.oszlop: Optimális készlet 

Amennyiben a rendszer mindent rendben talál (létezik a cikkszám, nincs duplán 

a táblázatban stb.) a modulban beállításra kerülnek a megadott telephelyre a 

minimális és optimális készlet mennyiségek. 
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3. PÉNZÜGY 

3.1. Számlaböngésző 

Scannelt számla képének megtekintése 

Számlaböngésző modulban megtekinthető a Bejövő számla rögzítés 

modulban felrögzített bejövő GENI számla mellé scannelt számla képe. 

A kép megtekintése a Számla adatok megtekintése ablak  Számlához 

csatolt dokumentumok megtekintése ikon megnyomásával történik. 

3.2. Folyószámla kezelés 

Fizetési felszólítón EUR ár megjelenítése 

Folyószámla kezelés modulban készített „Fizetési felszólító” riport új 

verziójában a rendszer kezeli a devizában kiállított számlákat. 

Azaz pl. az EUR-ban kiállított számlákat és a rajta lévő kinnlevőségeket EUR-ban 

és nem HUF-ban mutatja ki a rendszer. 

3.3. ÁFA bevallás 

Külső számlaszám szerinti rendezés 

ÁFA bevallás modul „Riportok/Kimenő számlák/Belföldi” menüpontból 

indítható „Időszaki teljesítésű belföldi kimenő számlák ÁFA bevallás 

szerint” riporton szereplő számlák a külső számlaszám szerinti sorrendben is 

megjeleníthetők. 
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A tételek megjelenítési sorrendje a riport indítását követően megjelenő Kérem a 

rendezési szempontot ablakban választható ki. 
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4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 

4.1. Új gépjármű értékesítés 

Szabályozható logó 

Új gépjármű értékesítés modulból nyomtatható „Gépjármű megrendelőlap” 

(xd16carordcarpr.rpt típusú) nyomtatásakor szabályozható, hogy a riporton 

szereplő logót honnan vegye a rendszer. 

AZ Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modul 

XD16CARORDCARPR ID 812 sorával történik a szabályozás. 

„ÉLŐ”-re állítás esetén a rendszerben a Gyártmányok modulban beállított logót 

teszi a megrendelés riportra. 

„NEM ÉLŐ”-re állítás esetén a rendszer az XDPSYSSYSFILE.EXE 

rendszerparaméterben beállított logót teszi a riportra. 

 

A logók beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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Új gépjármű megrendelő lapon módosítások 

Új gépjármű értékesítés modulból nyomtatható „Új gépjármű megrendelő lap” 

(xd16carslecontrcs.rpt típusú) riporton az alábbi módosítások történtek: 

 - A „Szállítási határidő” mezőnél vonalazott sor jelenik meg, kézzel szabadon 

tölthető. 

- A „Fizetési feltételeknél” a „Foglalónak minősül” szöveg előtt kipontozott rész 

található, kézzel szabadon tölthető. 

- A „Gépjármű ára” blokkban a „fenntartja a jogot” szöveg előtt az importőr 

nevének kitöltése automatikusan történik (a Gyártmány karbantartóból). 
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4.2. Teszt gépjármű mozgatása 

Átvevő születési idejének, helyének előtöltése 

Teszt gépjármű mozgatása modulban új mozgás felvitelekor az Új mozgás 

felvitele ablakban az „Átvevő” kitöltését követően a születési idő és a születési 

hely mező tartalma előtöltődik a Partnerkarbantartó modulban korábban 

megadott adatokkal.  
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4.3. Használt gépjármű értékesítés 

Meglévő rendszámra figyelmeztetés 

Használt gépjármű értékesítés modulban előzmény nélkül történő gépjármű 

felvitelekor a „Rendszám” megadásnál a rendszer figyelmeztet, ha olyan 

rendszám kerül rögzítésre, amely már létezik a rendszerben. 
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A rendszer csak figyelmeztetést küld, de nem tiltja a felvitelt. 
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5. FELADATKEZELÉS 

5.1. Feladat kezelő 

Küldött és fogadott feladatok ablak és export bővítése 

Feladat kezelő modul Küldött és fogadott feladatok ablakra felkerültek új 

oszlopok: 

 Rendszám 

 Partner név 

 Telefonszám 

 

Az új oszlopok tartalma az „Excel export” menüpontból indítható Excel export 

fájlokba is belekerül. 
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6. CRM 

6.1. Ügyfélforgalom számlálás 

Kérdőív válaszok ABC sorrendben történő megjelenítése 

Ügyfélforgalom számlálás modulban rögzített kérdőívek esetében a 

felrögzített válasz típusok a válasz oszlopokban nem a felvitel, hanem ABC 

sorrendben jelennek meg. 
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7. EGYÉB 

7.1. SMS modul 

Excel export 

SMS modul SMS küldés vezérlése ablakra felkerült egy új menüpont „Adatok 

exportálása”. 

Az „Exportálás Excelbe” almenüpont segítségével az ablakban leszűrt adatokat 

CSV kiterjesztésű Excellel megnyitható formátumú fájlba menthetőek. 

A „Megnyitás Excelben” almenüpont segítségével az ablakban leszűrt adatok 

azonnal Excelbe konvertálódnak és ott megnyitásra kerülnek. 
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7.2. Menü 

Archív módban nincs feladatkezelés 

Amennyiben egy adott márkakereskedés rendelkezik archív módú adatbázissal, 

akkor a főmenü indításakor nem jelenik meg a Küldött és fogadott feladatok 

ablak. 

7.3. Partnerek 

Kapcsolódó partnerek megadása 

Partnerek karbantartása modulban egy adott partnernél - A kijelölt partner 

adatainak megadása ablakban a „Kapcsolatok/Kapcsolódó partnerek” 

menüpontban – megadható, hogy az adott partnerhez melyik másik partnerek 

kapcsolódnak. 
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8. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások 

8.1. Készletfinanszírozás 

Motoros márkakereskedés formátum 

Elkészült a Honda motoros márkakereskedések által is használható új 

szerződéskészítő program.  

A K2D rendszer Készletfinanszírozás modulja a Honda motoros 

márkakereskedések által is használható. A motoros kereskedésekre jellemző 

egyedi eltérések beépítésre kerültek a rendszerbe.  

A Készletfinanszírozás modul használata a K2D rendszer 

Készletfinanszírozásra vonatkozó használati útmutatójából, illetve az erről szóló 

oktatások alkalmával sajátítható el. 

Szerződés módosítások 

Készletfinanszírozás modulból nyomtatható „Egyedi lízingszerződés és 

adásvételi szerződés” riport új verziójában a szerződés 9. pontja kicserélésre 

került, illetve a 10. pont végére került egy kiegészítés. 
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8.2. Új gépjármű értékesítés 

Vevőregisztráció megtekintése 

Új gépjármű értékesítés modulban a Honda márkakereskedések a 

vevőregisztrációt az Új gépjármű átadásáig tekinthetik meg. 
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8.3. Teszt gépjármű előjegyzés/Teszt gépjármű mozgatás 

Teszt gépjármű átadás/átvétel 

Mind a Teszt gépjármű előjegyzés modulból és mind a Teszt gépjármű 

mozgatása modulból történő teszt gépjármű átadásakor és visszavételekor új, a 

Honda Hungary Kft. által előírt formátumú „Teszt gépjármű átadás/átvétel” 

nevű riport nyomtatható. 

 

A riport tartalmazza az átadó és átvevő személyére vonatkozó adatokat, illetve a 

teszt gépjármű használatára vonatkozó feltételeket. 
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8.4. Munkalap 

Archív mód módosításai 

Amennyiben egy adott Honda márkakereskedés rendelkezik archív módú 

adatbázissal, akkor az archív módú Munkalap modul indításakor nem jelenik 

meg a NEWS igényeket tartalmazó ablak, illetve nem történik központi 

adatfrissítés sem. 

8.5. CRM 

RTF alapú kampány levelek előtt etikett címke nyomtatás 

A K2D rendszerből történő RTF alapú Honda márkát érintő kampány behívó 

levelek nyomtatásakor lehetőség van a levelek nyomtatása előtt etikett címkét is 

nyomtatni.  
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9. Fiat márkakereskedéseket érintő módosítások 

9.1. Fiat cikkfrissítés 

13 karakteres cikkek frissítése 

Módosításra került a Fiat cikkek árfrissítése. A program új verziójánál már 13 

karakteres cikkek frissítése történik (a korábbi 10 helyett). 

 


