
   

HÍRLEVÉL 2012.január 

Tisztelt Ügyfelünk!  

Örömmel tájékoztatjuk a 2012 januárjában 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. Szerviz előjegyzés 

Verzió Riport Leírás 

05.001  Km óra állás Gépjárműtörzsben 

 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Rendelés - gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.002  Készletfeltöltő rendelés jelölőnégyzet 

 

2.2. Rendelés - egyéb alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.001  Készletfeltöltő rendelés jelölőnégyzet 

3. Pénzügy 

3.1. Bejövő számla rögzítés 

Verzió Riport Leírás 

05.005  Bejövő számla sorrend 

 
3.2. Pénztári kivonatok 

Verzió Riport Leírás 

  Cégjegyzékszám rögzítés 
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4. Gépjárműkereskedelem 

4.1. Teszt gépjármű előjegyzés 

Verzió Riport Leírás 

05.001  Km óra állás Gépjárműtörzsben 

 
4.2. Használt gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

 xd16shcslecntrnis.rpt ver: 9 Adásvételi szerződésen kerekítés 

05.001 xd16shcsalecontrs.rpt ver: 19 Képviselő adatai a szerződésen 

5. CRM 

5.1. Ügyfélforgalom számlálás 

Verzió Riport Leírás 

05.001  Figyelmeztetés azonos érdeklődőnél 

6. Törzskarbantartók 

6.1. Partnerek 

Verzió Riport Leírás 

05.000 xd16acc_part_invs.rpt ver: 6 Riport kibővítés  
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7. Több modult érintő módosítások  

 

Verzió Riport Leírás 

  Méretezhető képernyő 

  Születési dátum megadása kötelező 

8. Peugeot márkakereskedéseket érintő módosítások  

8.1. Munkalap 

Verzió Modul Leírás 

 xd16ser_inv_gar_w1.rpt ver: 14 GARO-n cikkszám megjelenítés 

5.005 xd16peug_inv_sero.rpt ver: 2 Próbaszámla átalakítás 

 

9. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások  

9.1. Munkalap 

Verzió Modul Leírás 

04.158  Assistance kiterjesztése 

 
9.2. Modell karbantartó 

Verzió Modul Leírás 

04.052 xd16carmod_listmot.rpt ver: 4 Motoros árlista 
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9.3. Több modult érintő módosítás 

Verzió Modul Leírás 

  Partneri tulajdonságok kérdőív 

10. Ford márkakereskedéseket érintő módosítások 

Verzió Modul Leírás 

  Interfész átalakítás 
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1. Szerviz 

1.1. Szerviz előjegyzés 

Km óra állás Gépjárműtörzsben 

Szerviz előjegyzés modul Bejelentések karbantartása ablakban a „Km óra” 

állás mezőben adott gépjárműhöz felrögzített km óra állás  visszaírásra kerül a 

Gépjárműtörzs modulban a megfelelő gépjárműhöz. 
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2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Rendelés – gyári alkatrészek 

Készletfeltöltő rendelés jelölőnégyzet  

Rendelés – gyári alkatrészek modul Új rendelés rekord beszúrása ablak 

„Rendelés típusok/Feltöltés” menüpontból indítható Készletfeltöltő rendelés 

ablakra visszakerültek az alábbi jelölőnégyzetek: 

- Készleten lévő 

- Készleten szabad 

- Megrendelt  

- Megrendelt szabad 

 

 

Így továbbra is egyszerre több jelölőnégyzet választható ki. Jelentésük és 

használatuk nem változott a korábban megismertekhez képest. 
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2.2. Rendelés – egyéb alkatrészek 

Készletfeltöltő rendelés jelölőnégyzet  

Rendelés – egyéb alkatrészek modul Új nem gyári rendelés rekord felvitele 

ablak „Rendelés típusok/Feltöltés” menüpontból indítható Készletfeltöltő 

rendelés ablakra visszakerültek az alábbi jelölőnégyzetek: 

- Készleten lévő 

- Készleten szabad 

- Megrendelt  

- Megrendelt szabad 

 

Így továbbra is egyszerre több jelölőnégyzet választható ki. Jelentésük és 

használatuk nem változott a korábban megismertekhez képest. 
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3. Pénzügy 

3.1. Bejövő számla rögzítés 
 

Bejövő számla sorrend 

Bejövő számla rögzítés modulban Aktuális számla adatainak módosítása 

ablakban történő számla másolást követően (  ikon) a létrehozott új számla 

az Általános bejövő számla rögzítése ablakban a leszűrt számlák megfelelő 

sorrendjébe illesztve jelenik meg, illetve az új létrehozott számla lesz az 

aktuálisan kijelölt. 

 

3.2. Pénztári kivonatok 

Cégjegyzékszám rögzítés  

Pénztári kivonatok modulban rögzített új partner esetében az Új partner 

felvitele ablakban felvihető a partner cégjegyzékszáma. 



   

11 
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4. Gépjárműkereskedelem 

4.1. Teszt gépjármű előjegyzés 

Km óra állás Gépjárműtörzsben 

Teszt gépjármű előjegyzés modul Teszt gépjármű előjegyzés ablakában a 

kiválasztott gépjárműhöz felrögzített km óta állás visszaírásra kerül a 

Gépjárműtörzs modulba a megfelelő gépjárműhöz. 

 

 

4.2. Használt gépjármű értékesítés 

Adásvételi szerződésen kerekítés 

Használt gépjármű jelentések modulban használt gépjármű értékesítés esetén 

a Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban 

nyomtatott „Tulajdonjog átruházási szerződés” riporton a „Vételár” forintra 

kerekítetten jelenik meg.  
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Képviselő adatai a szerződésen 

Használt gépjármű értékesítés modul Használt gépjármű vevői 

megrendelések karbantartása ablakból a  Megrendelőlap nyomtatása 

ikon segítségével nyomtatható „Gépjármű adásvételi szerződés” riport 

indításakor, amennyiben a vevő cég, úgy ki kell választani, hogy a cég képviselői 

közül, ki szerepeljen az adásvételi szerződésen. 
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Kiválasztást követően a szerződésen a vevő adatait követően feltűntetésre kerül 

a cég képviselője. 
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5. CRM 

5.1. Ügyfélforgalom számlálás 

Figyelmeztetés azonos érdeklődőnél  

Ügyfélforgalom számlálás modulban kérdőív kitöltésekor a Kérdőív 

összeállítása ablakban érdeklődő rögzítésekor a rendszer figyelmeztetést küld, 

ha már létezik azonos nevű érdeklődő.    
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6. Törzskarbantartók 

6.1. Partnerek 

Riport kibővítés 

Partnerek modul A kijelölt partner adatainak módosítása ablak 

„Riportok/Számlák/Részletes” menüpontból indítható „Adott partner időszaki 

számlái” riport kiegészült az alábbiakkal: 

- Felkerült a cikkek cikkszáma.  

- Felkerült a cikkek listaára. 

- Összesítésre került a Nettó oszlop összege.  
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7.   Több modult érintő módosítások  

Méretezhető képernyő 

A K2D rendszerben az alábbi - leggyakrabban használt - modulok indítását 

követően megjelenő első ablakok – dupla kattintással - teljes képernyő 

nagyságban jelennek meg. 

 
 Bankkivonatok feldolgozása 

 Bank import 

 Átutalási csomag karbantartó 

 Pénztár 

 Folyószámla kezelés 

 Kontírozás 

 Számlaböngésző 

 ÁFA bevallás 

 Főkönyv 

 Új gépjármű beérkeztetés  

 Logisztikai modul 

 Modell karbantartó 

 Új gépjármű értékesítés  

 Utókalkuláció 

 Tárgyi eszköz modul 

 Automatikus feladatok 

 Divíziók 

 Partnerek 

 Felhasználók 

 Bejövő számla rögzítés 

 Adat import 

 Ügyfélregisztrációs sablon 

 Modell frissítés 

 Általános kimenő számlázás 

 Értesítő 

 Gépjármű törzs 

 Anyaggazdász/igénykezelő 

 Szerviz alap óradíjak 

 Szerviz előjegyzés 

 Munkalap 

 Használt gépjármű értékesítés  

 Készletfinanszírozás 

 Vevői alkatrész rendelés  

 Rendelés – egyéb alkatrészek 

 Rendelés – gyári alkatrészek  

 Egyéb alkatrészek 

 Gyári alkatrészek 

 Betárolás gyári alkatrészek 
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 Betárolás egyéb alkatrészek 

 Leltár 

 Alkatrészböngésző 

 Kitárolás 

 Teszt gépjármű előjegyzés 

Születési dátum megadása kötelező  

Rendszerparaméterként beállítható, hogy a K2D rendszerben bárhol, partner 

rögzítésekor a rendszer minden esetben kötelezően kérje-e annak születési 

dátumát. 

A rends zerpa ra mét er  beá ll ítá sá hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rsa i na k s egíts égé t.  



   

19 

8. Peugeot márkakereskedéseket érintő módosítások  

8.1. Munkalap 

 

GARO-n cikkszám megjelenítés 

Munkalap modulban garanciális munkalap lezárásakor nyomtatható 

„Garanciális elszámolás” riporton megjelenítésre kerülnek a Peugeot 

cikkszámok. 

Próbaszámla átalakítás  

Munkalap modulban SERO Peugeot teszt számla átalakításra került a hivatalos 

teszt számla formátumra. Az eddigiek mellett rákerült: 

1. A munkalap megnyitásakor a munkalap leírásánál megsorszámozott pontokat 

megjelölésre kerülnek (pl. T-F).  

2. A proforma számlán (teszt számla) feltüntetésre kerülnek a munkák a 

hozzájuk tartozó alkatrészekkel, a munkáknál és az alkatrészeknél is árakkal, 

cikkszámmal.  

3. A proforma számla nyomtatása előtt meg kell adni egy átadási km-óra állást és 

egy üzemanyagszintet.  



   

20 

9. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások  

9.1. Munkalap 

Assistance kiterjesztése 

Munkalap modulból Hondás ügyfelek részére elérhető Assistance szolgáltatás 

kiterjesztése került 10 évnél idősebb gépjárművekre is.  

A megfelelő Assistance cikkszám felvitelre került a K2D rendszerben, továbbá 

beállításra került az érvényesség kezdete. 

 

9.2. Modell karbantartó 

Motoros árlista 

Modell karbantartó modul Modellek karbantartása ablak 

„Riportok/Árlista/Motor árlista” menüpontból a Honda motor 

márkakereskedések részére elérhető Honda motor árjegyzék. 

 

A riport tartalmazza a modellek: 

 Megnevezését  

 Kiskereskedelmi árát 

 Regisztrációs adó értékét 

 Árat regisztrációs adóval növelten 
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9.3. Több modult érintő módosítás 

Partneri tulajdonságok kérdőív 

K2D rendszerben bárhol kerül felrögzítésre egy partner, a rendszer 

meghatározza, hogy a vevő autóhoz, vagy motorhoz kapcsolódó vásárló és e 

szerint kerül meghatározásra a Partneri tulajdonságok ikon alól megnyíló 

Partnerhez tartozó személyes adatok ablakon, hogy milyen típusú kérdések 

jelennek meg. 
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10. Ford márkakereskedéseket érintő módosítások  

Interfész átalakítás 

A Ford importőr szerinti elvárásoknak megfelelően, módosításra került az 

alkatrészek beemelésére szolgáló interfész. 


