
   

HÍRLEVÉL 2012. február 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2012 februárjában 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 

 xd16serwsord.rpt ver: 32 Új ügyfél aláírási hely a Munkalapon 

  Gyártásrendelt gépjármű szerviz 
előjegyzés megjelenítése 

05.010  Gyártmányonként 1 szabadon 
átnevezhető művelet 

1.2. Munkalap előjegyzés 

Verzió Riport Leírás 

  Szerviz előjegyzés készítés 
gyártásrendelt gépjárműre 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Alkatrész típusok 

Verzió Riport Leírás 

05.001  Cikkcsoport  választás, cikk előtér 
törzsbe kerülésekor 

2.2. Kitárolás 

Verzió Riport Leírás 

 xd16stramount.rpt ver: 12 
xd16strgamount.rpt ver: 11 

 

Az adatok egy sorban jelennek meg. 

05.003  Munkalapra kitárolás: „Raktár neve” 
mező megjelenítése 

05.005  Kitárolás esetén Munkalap státusz 
váltás „Javítás alattiba” 
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2.3. Rendelés - Gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.012  Gyűjtő jelölő négyzet csak Nissan 
márka esetén 

05.012  „IG DÁTUM” rendszerparaméter függő 
beállítás 

05.008  A rendszer tölti a telephely mezőt 

05.012  Jogosultsághoz köthető a rendelés 
„Nem élő”-re állítás 

05.014  „Készletfogl.jelölve” választáskor 
anyaggazdász megjelenítése 

2.4. Betárolás - Gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

 xd16str_storein.rpt ver: 13 Módosulások a Betárolási bizonylaton 

2.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

  Pultos lap alján színskála 

3. Pénzügy 

3.1. Pénztár 

Verzió Riport Leírás 

05.003  Pénztári számla felvitelekor szélesebb 
költséghely mező 
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4. Gépjárműkereskedelem 

4.1. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

  Modell árlista nyomtatáskor állapot 
oszlop megjelenítése 

05.003 xd16carslecontaut1.rpt ver: 1 Új szerződés formátum 

4.2. Új gépjármű beérkeztetés 

Verzió Riport Leírás 

05.003  Csak a felhasználóhoz rendelt 
gyártmányok jelennek meg 

05.001  Aldivízió megadás gépjármű 
beérkeztetéskor 

05.002  Modellből készített gyártásrendelés 
„Visszaigazolva” státuszba kerül 

4.3. Használt gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

05.002  Aldivízió megadás gépjármű 
beérkeztetéskor 

 xd16shcslecntrnis.rpt ver: 10 A riporton a cég képviselője a belépett 
felhasználó 

5. Jelentések 

5.1. Szervizjelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.001 xd16serserinf_part.rpt ver: 11 Raktár szűrés a riporton 
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6. Több modult érintő változás 

 

Verzió Riport Leírás 

  Számla prefixenként alszámla sorszám 
a divíziókra 

7. HONDA márkakereskedéseket érintő módosítás 

 

Verzió Riport Leírás 

  Új, egységes adásvételi szerződés 
bevezetése 



   

6 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2012.február 

 

1. SZERVIZ 7 

2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 11 

3. PÉNZÜGY 19 

4. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 20 

5. JELENTÉSEK 29 

6. TÖBB MODULT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS 30 

7. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS 31 

  



   

7 

1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Új ügyfél aláírási hely a Munkalapon 

A Munkalap modulból indítható „Munkalap” riport (xd16serwsord.rpt típusú) 

2. oldalára új ügyfél aláírás hely került fel.  

 

Gyártásrendelt gépjármű szerviz előjegyzésének megjelenítése 

Gyártásrendelt (még be nem érkeztetett) gépjárműre készíthető szerviz 

előjegyzés az Új gépjármű értékesítés modulban. 
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Ez a munkalap előjegyzés megjelenítésre kerül a Munkalap modul  

Speciális elbírálás alá eső bejelentések listája ikon alatt. 

 

A gépjárműre viszont nem készíthető Munkalap addig, amíg a gépjármű nem 

került beérkeztetésre. 

 

Gyártmányonként 1 db szabadon átnevezhető művelet 

Munkalap modulban rögzíthető 1 db olyan művelet, amelynek megnevezése a 

művelet rögzítésekor szabadon szerkeszthető.  

A szabadon szerkeszthető művelet felvitele a Gyártmány karbantartó 

modulban történik. A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak 

segítségét. 
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A Gyártmány karbantartó modulban megadott művelet Munkalapra történő 

felvitelekor, ennek a műveletnek a megnevezése szabadon módosítható. A 

megnevezés a „Művelet (N)” mezőbe történő kattintást követően tetszőlegesen 

módosítható. 
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A Munkalapra feltett egyéb műveletek esetében a megnevezés továbbra sem 

módosítható. 

 

1.2. Munkalap előjegyzés 

Szerviz előjegyzés készítés gyártásrendelt gépjárműre 

Szerviz előjegyzés modulban készíthető gyártásrendelt (azaz még be nem 
érkezett) gépjárművekre előjegyzés. 

Az Új gépjármű értékesítés modulban a gyártásrendelt gépjárműre el kell 
készíteni a Munkalap előjegyzést. 

 

Az elkészült munkalap előjegyzés a Bejelentések karbantartása ablak Új 

lekérdezés összeállítása  ikon alatt megjelenik. 
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Treffelést követően a gépjárműre a már megszokott módon elkészíthető az 
előjegyzés, azaz szerelőhöz és javítási időponthoz rendelhető. 

 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Alkatrész típusok 

Cikkcsoport  választás, cikk előtér törzsbe kerülésekor 

A rendszer bármely moduljában, amennyiben egy cikk a „Háttér törzsből” az 

„Előtér törzsbe” kerül, megadható, hogy az adott cikk milyen cikkcsoportba 

tartozzon. 

A funkció működése rendszerparaméter függő. Beállítása az Alkatrész típusok 

karbantartása modulban történik. 

A Kijelölt alkatrész típus rekord módosítása ablakban a „Cikkcsop.módosítás” 

jelölőnégyzetet kell kipipálni. A beállításhoz kérje a DLM Solutions 

munkatársainak segítségét. 
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Működése: 

A rendszer bármely moduljában (pl. Gyári alkatrészek betárolása), amikor egy 

cikk átkerül a „Háttér törzsből” az „Előtér törzsbe” (azaz átkerül a soha nem 

használt cikkek közül a már használtak közé). A rendszer felajánlja, a cikk 

átsorolását egy másik cikkcsoportba. 
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2.2. Kitárolás 

A riporton az adatok egy sorban jelennek meg 

A Kitárolás modul „Riportok/Készlet adott napon/Részletes/Gyári alkatrészek” 

menüpontból indítható „Gyári raktárkészlet állapot adott időpontban” és a 

„Riportok/Készlet adott napon/Részletes/Egyéb alkatrészek” menüpontból 

indítható „Nem gyári raktárkészlet állapot adott időpontban” riporton az 

adatok egy sorban kerülnek megjelenítésre. 

 

A riportok adattartalma nem változott. 

Munkalapra kitárolás: „RAKTÁR NEVE” mező megjelenítése 

A Kitárolás modul Kitárolás karbantartása ablakában rögzített „Munkalap” 

típusú kitárolás esetén a „Raktár” mezőnél a raktár kódja mellett feltűntetésre 

kerül a raktár megnevezése is. 



   

14 

 

Kitárolás esetén Munkalap státusz váltás „Javítás alattiba” 

Amennyiben Kitárolás modulból történik egy adott cikk kitárolása a 

munkalapra, a Munkalap modulban ugyanúgy megtörténik az adott munkalap 

státuszának „Javítás alattiba” állítása, mintha a kitárolás a Munkalap 

modulban közvetlenül történt volna. 

 

2.3. Rendelés - Gyári alkatrészek 

Gyűjtő jelölő négyzet csak Nissan márka esetén 

A Gyári alkatrész megrendelés modulban található „Gyűjtő” jelölőnégyzet 

csak Nissan márka esetében jelenik meg (használata csak ezen márka esetében 

lehetséges). 

„IG DÁTUM” rendszerparaméter függő beállítás 

A Gyári alkatrész megrendelés modul Új rendelés rekord beszúrása ablak „Ig 

dátum” mezőjének használata rendszerparaméter függő. 

Azaz beállítható, hogy ez a mező megjelenjen-e ezen az ablakon és kitöltése 

szükséges-e. 
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A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 

A rendszer tölti a telephely mezőt 

A Gyári alkatrész megrendelés modul Új rendelés rekord beszúrása ablakon 

a „Szállító” mező kitöltését követően azonnal tölthető a „Logikai raktár” mező, 

a „Telephely” mezőt a rendszer automatikusan tölti. 
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Jogosultsághoz köthető a rendelés „Nem élő”-re állítás 

A Gyári alkatrész megrendelés modulban a rendelés „Nem élő”-re állítása 

jogosultsághoz köthető. 

Azaz csak a jogosultsággal rendelkező felhasználó(k) állíthatják át az adott 

rendelést „Nem élő” státuszra. 

A jogosult felhasználók beállítása a Jogosultsági rendszer karbantartó 

modulban történik. Az ID41598 jogosultsági kontroll alatt.  
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A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 

 

2.4. Betárolás – Gyári alkatrészek  

Módosulások a Betárolási bizonylaton 

A  Betárolás – Gyári alkatrészek modulban a betárolást követően készülő 

„Betárolási bizonylaton” feltűntetésre kerül mely tételek kerültek betárolásra 

rendelés alapján és melyek nem. 
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A „Betárolási bizonylat” „Rend” oszlopa mutatja meg: 

R – azaz rendelés alapján történt az adott cikk betárolása 

T – azaz többlet, vagyis nem megrendelésből történt az adott cikk betárolása 

 

2.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 

Pultos lap alján színskála 

Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés modul Új vevői rendelés 
felvitele és A kijelölt vevői rendelés módosítása ablakokra felkerült a - 
Munkalap modulból már megismert – színskála. 
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A színek megmutatják, hogy a vevői rendelésre feltett cikkek milyen státuszban 
vannak. 

Piros – Rendelendő: azaz a cikk nincs készleten, megrendelés szükséges 

Sárga – Rendelt: azaz a cikk, nincs készleten, de már megrendelésre került 

Zöld – Készletből foglalt: a cikkből van készleten, foglalása megtörtént. 

 

3. Pénzügy 

3.1. Pénztár 

Pénztári számla felvitelekor szélesebb költséghely mező 

 A Pénztár modulon keresztül rögzített bejövő számla felvitelekor a Bejövő 

számla felvitele ablakban a „Költséghely” mező szélesebb lett. 
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4. Gépjárműkereskedelem 

4.1. Új gépjármű értékesítés 

Modell árlista nyomtatáskor állapot oszlop megjelenítése 

Új gépjármű értékesítés modul „Riportok/Modell árlisták” menüpontból 

indítható Gépjármű modell árlista nyomtatása a kiválasztott modellekről 

ablak alsó felületén a „Modellkód” és a „CCM” oszlopok közé felkerült az 

„Állapot” oszlop. 
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Az „Állapot” oszlop megmutatja, hogy az adott, kiválasztott modell szerepelhet-

e árlistán vagy sem. 

Új szerződés formátum 

Az Új gépjármű értékesítés modulba egy új adásvételi szerződés forma került 

beépítésre. 

Új gépjármű értékesítés esetén a Megrendelőlap nyomtatása  ikon alól 

nyomtatható az „Adásvételi szerződés” riport (xd16carslecontaut1.rpt típusú). 

A nyomtatás indítását követően a rendszer bekéri a szerződéshez kapcsolódó, 

még hiányzó adatokat. 
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Ezek kitöltését követően nyomtatódik az „Adásvételi szerződés” riport. 

 

Az „Adásvételi szerződés” tartalmazza a szerződés alapfeltételeit, a szállítási és 

eladási feltételeket. 

Ahhoz, hogy a fenti szerződés nyomtatódjon, rendszerbeállítás szükséges, ehhez 

kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 

 

4.2. Új gépjármű beérkeztetés 
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Csak a felhasználóhoz rendelt gyártmányok jelennek meg 

Új gépjármű beérkeztetés modulban előzménnyel történő érkeztetés esetén az 

Érkeztetendő gépjárművek ablakban a belépett felhasználónak csak a 

jogosultságban megadott gyártmányú gépjárművek jelennek meg. 

 

A fejlécben található „Szűrés” menüpont segítségével szűrhetőek az egyes 

gyártmányok. 

Aldivízió megadás gépjármű beérkeztetéskor 

Új gépjármű érkeztetés modulban egy gépjármű beérkeztetésekor megadható, 

melyik aldivízió (üzlet) veszi készletre a gépjárművet. 
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Az új gépjármű értékesítésekor, az Új gépjármű értékesítés modulban az 

„Üzlet” mező előtöltésre kerül ezzel az aldivízióval. 
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Modellből készített gyártásrendelés „Visszaigazolva”  státusza kerül 

Új gépjármű értékesítés modulban készthető árajánlat adott gépjármű 

modellre. Az elkészített és elfogadott árajánlatból pedig elkészíthető a 

Gyártásrendelés elkészítése az árajánlat alapján  ikon segítségével az adott 

modellre a gyártásrendelés. 

Az ikon megnyomását követően az Új gépjármű beszerzés modulban 

legenerálódik az adott modellre a gyártásrendelés.  

Eddig ez a gyártásrendelés csak „Feldolgozás alatt” státuszba került. „Rendelés 

visszaigazolva” státuszba az Új gépjármű beszerzés modulba belépve a 

megfelelő menüpontra kattintással tehettük. 

A rendszer új verziójában – rendszerparamétertől függően – 2 lehetőség van.  

1. Marad a régi működés, azaz a gyártásrendelés először továbbra is 

„Feldolgozás alatt” státuszba kerül. 

2. Új működés szerint, a  ikon megnyomását követően azonnal „Rendelés 

visszaigazolva” státuszba kerül. (Természetesen ezt követően a 

gyártásrendelés már nem módosítható.) 
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A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 

 

4.3. Használt gépjármű értékesítés 

Aldivízió megadás gépjármű beérkeztetéskor 

Használt gépjármű értékesítés modulban, használt gépjármű készletre 

vételkor megadható melyik aldivízió (üzlet) veszi készletre a gépjárművet. 
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A használt gépjármű értékesítésekor, a Használt  gépjármű értékesítés 

modulban az „Üzlet” mező előtöltésre kerül ezzel az aldivízióval. 

 

A riporton a cég képviselője a belépett felhasználó 

Használt gépjármű értékesítés modulból nyomtatható „Tulajdonjog 

átruházási szerződés” (xd16shcslecntrnis.rpt) riporton a beállított 

rendszerparamétertől függően a cég képviselője mező tartalma: 

- vagy a Riport megjegyzések modulban beállított képviselő 

- vagy a belépett felhasználó 
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Beállítás a következő: 

Riport megjegyzések modulban az „XD16 SHCSLECNTRNIS” sor ID836 sorát 

kell „élő”-re állítani, ha az 1. verziót választjuk, vagy „nem élő”-re állítani, ha a 

2. verziójú működést választjuk. 

 

A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét. 
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5. Jelentések 

5.1. Szervizjelentések 

Raktár szűrés a riporton 

Szerviz jelentés modul „Riportok/Felh.alk.(Szerviz)/Időszakra” menüpontból 

indítható „Szervizjelentés adott időszakra felhasznált alkatrészre” 

(xd16serserinf_part.rpt) riport szűrhető raktárakra. 

 

A riport indítását követően a Kérem a dátumintervallumot és telephely(ek)et! 

ablakban kiválaszthatóak a raktárak. 
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Több raktár kiválasztása esetén a riporton az adatok raktáranként csoportosítva 

jelennek meg.  

A riport adattartalma nem változott. 

6. Több modult érintő változás 

Számla prefixenként alszámla sorszám a divíziókra 

Az elkészült új fejlesztés alapján, a jelenlegi számla prefixek mellett beállítható 

alsorszámozás divíziónként. 

Azaz kimenő számla kiállításakor a rendszer megkapja a már eddig ismert 

sorszámát (pl. SERO, CARO stb.), majd a kiállított számla divíziójának 

megfelelően kap egy „Belső sorszámot”. 
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A Belső sorszámozás kialakításához és a rendszerbeli beállításához kérje a DLM 

Solutions munkatársainak segítségét. 

7. HONDA márkakereskedéseket érintő módosítás 

Új, egységes adásvételi szerződés bevezetése 

Honda márkakereskedések esetében új gépjármű értékesítéskor egy új, 

kereskedésenként egységes Adásvéteteli szerződés kerül bevezetésre. 

Új gépjármű értékesítés modulban a Megrendelőlap nyomtatása   ikon 

megnyomását követően a megjelenő Adásvételi szerződés paraméterei 

ablakban a szerződés részleteit kell megadni. 
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Az adatok megadását követően nyomtatódik az Adásvételi szerződés. 

A dokumentum 2 részből áll, egy „Adásvételi szerződésből” és egy „Adatkezelési és 

tájékoztatási nyilatkozatból”. 

 


