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1. Szerviz

1.1. Munkalap
Ikon levétele az ablakról

A Munkalap modul Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek ablakról levételre került a Szervizigény lekötés nyomógomb.
Készlet információ: raktár megnevezés

A  Munkalap  modul  Munkalaphoz  tartozó  műveletek  és  alkatrészek  ablak 
Készlet információ  nyomógomb alól megnyíló Készlet információ ablakra felkerült  egy  „Logikai  raktárak  (N)”  oszlop,  mely  a  készlet  raktárának megnevezését tartalmazza.

Munkadíj kedvezmény megjelenítése

Munkalap  modul  Kijelölt  munkalap  adatainak  módosítása ablak „Nyomtatás/Árajánlat” menüpontból indítható árajánlat riporton megjeleníthető a munkalapra rögzített munkadíj kedvezménye.



A megjelenítés rendszerparaméter függő. Beállítása:
Általános  törzskarbantartók/Riport  megjegyzések modulban  a „XD16SERWORKOFFER” sort kell lekeresni. A keresést követően az ID878 sort „élő”-re  állítani.  Ezt  követően  az  „Árajánlat” riporton  a  munkadíjra  adott kedvezmény is feltűntetésre kerül.

Szerelőt kell választani

Munkalap  modul  Munkalaphoz  tartozó  műveletek  és  alkatrészek ablakon miután  a  művelet  felrakásra  került  nem  részleget,  hanem  szerelőt  kell 



kiválasztani. A szerelő kiválasztását követően a rendszer abból meghatározza a részleget.

Értékesítő által küldött munka jogosultsága

Új gépjármű értékesítés modulban a gépjármű szervizbe történő átküldésekor az értékesítő megadja mely szerviz részlegnek küldi át a munkát. 



A  Munkalap modulban a  Speciális elbírálás alá eső bejelentések listája ikon  alatt  csak  annak  a  felhasználónak  jelenik  meg  ez  a  munka,  amely felhasználónak az értékesítő által megadott részleghez jogosultsága van.
Szervizcsoportból részleg meghatározása

Új  beállítási  lehetőség  a  K2D  rendszerben,  hogy  új  munkalap  felvételekor  a 
Munkalap modulban  „Szervizcsoport” kiválasztásával  a  rendszer meghatározza a hozzá kapcsolódó „Részleget”.



A  funkció  beállítása  a  Divíziók modulban  történik.  A  „Szerviz” divízió kiválasztását követően a részleget kell kijelölni. 

Ezt követően az ablak bal alsó sarkában a „Szervizcsoport” mezőnél a  ikon megnyomásával  rendelhetjük  hozzá  a  kijelölt  részleghez  a  megfelelő szervizcsoportot.



A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
Belső munkalapok árazása

A  K2D  új  fejlesztése  szerint  a  belső  típusú  munkalapok  2  féle  csoportra oszthatóak: belső és rezsi munkalapok. E szerint a 2 féle munkalap típusra külön árazási rendszer alakítható ki.1.lépés A Belső munkalap karbantartó modulban az egyes munkalap altípusokról meg kell határozni melyek a belső és melyek a rezsi munkalapok.



2.lépésA Divíziók modulban a „Szerviz” divízió alatt az egyes részlegeknél beállítani az önelszámoló egységekre a kedvezményeket, felárakat.
A  Vevőbesorolások  karbantartása  ikon  alatt  állítható  be  a  rezsi  típusú munkalapok kedvezménye a „Rezsi belső” fül alatt.

A  kedvezmények  megadása  azonos  a  Hírlevél  „6.  Több  modult  érintő  

változások/Kedvezményadás átalakítása” menüpontban leírtakkalA  beállításhoz  és  paraméterezéshez  kérje  a  DLM  Solutions  munkatársainak segítségét.
Belső munkalapok jóváhagyási rendszere

A  K2D  rendszerben  átalakításra  került  a  belső  INTR  számlák  jóváhagyási rendszere.E szerint a szerviznek átküldött új és használt gépjármű felkészítés típusú belső számlákat az átküldő értékesítő, míg az egyéb (rezsi) típusú belső munkákat a 



kérvényező  részleg  vezetője  hagyhatja  jóvá,  még  az  INTR  belső  számla nyomtatását megelőzően.A  belső  INTR  „Nyomtatható”-ba  állításakor  a  rendszer  automatikus  feladatot küld a kérvényezőnek a számla jóváhagyásáról.A funkció beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
1.2. Szerviz előjegyzés
Módosítható javítási leírás

Szerviz  előjegyzés modulban  elkészített  „Bejelentve” státuszú  előjegyzések esetében módosítható a javítási leírás szövege.



2. Alkatrészkereskedelem

2.1. Gyári alkatrészek
Sürgős árrés feltöltése normál árréssel

Gyári  alkatrészek modulban új  gyári  cikk felvételekor  a  „Sürgősségi  árrés” mező tartalma automatikusan töltődik a „Listaár árrése” mező tartalmával.

Amennyiben a két árrés különböző, módosítható mindkettő a megfelelő értékre.
2.2. Kitárolás
Célraktár feltűntetése

Kitárolás modulból  készíthető  raktárközi  mozgás  típusú  kitárolás  esetén nyomtatható  a  „Raktári  kitárolás” riport  (xd16strphstrout_d.rpt  ver:  2).  A riporton feltűntetésre kerül a célraktár is.



Raktárhoz köthető felhasználó

Új jogosultság alakítható ki a K2D rendszerben. E szerint a felhasználók raktári jogosultsága  már  nem  csak  részlegeken  keresztül  alakítható  ki,  hanem megadható felhasználónként kinek melyik raktárhoz van jogosultsága.Az  új  jogosultsági  rendszer  kialakításához  kérje  a  DLM  Solutions munkatársainak segítségét.
2.3. Betárolás – gyári alkatrészek
Előtér törzs esetén módosítható a cikk

Gyári  alkatrészek  betárolásakor  a  Gyári  alkatrész  kiválasztása  raktári  

betároláshoz ablakon kiválasztott cikk esetén aktív a Módosítás nyomógomb. Így már  az  előtér  törzs  (és  nem  csak  a  háttértörzs)  cikkei  is  módosíthatóak  a betárolás során.

Új riport nem megrendelés alapján betárolt cikkekről

Betárolás  –  gyári  alkatrészek modul  „Riportok/Rend.nélküli  betár”. menüpontból új riport hívható le „Rendelés nélkül betárolt gyári cikkek”.



A  riport  indítását  követően  az  Időintervallum  meghatározása  ablakban  kell megadni:- Betárolás kezdő és befejező dátumát- Betárolás típusát- Szállítók kiválasztását (amennyiben szükséges)

A riport a rendelés nélkül betárolt gyári cikkeket tartalmazza. Azaz azon cikkeket tartalmazza,  melyek  nem  lettek  a  Rendelés  -  gyári  alkatrészek modulban megrendelve. A riport tartalmazza szállítónként:- Cikkszám



- Megnevezés- Betárolás dátuma- Szállított mennyiség- Beszerzési ár- Beszerzési érték
2.4. Betárolás – egyéb alkatrészek
Új riport nem megrendelés alapján betárolt cikkekről

Betárolás  –  egyéb  alkatrészek modul  „Riportok/Rend.nélküli  betár”. menüpontból új riport hívható le „Rendelés nélkül betárolt egyéb cikkek”.

A  riport  indítását  követően  az  Időintervallum  meghatározása  ablakban  kell megadni:- Betárolás kezdő és befejező dátumát- Betárolás típusát- Szállítók kiválasztását (amennyiben szükséges)



A riport a rendelés nélkül betárolt gyári cikkeket tartalmazza. Azaz azon cikkeket tartalmazza,  melyek  nem  lettek  a  Rendelés  -  egyéb  alkatrészek modulban megrendelve. A riport tartalmazza szállítónként:- Cikkszám- Megnevezés- Betárolás dátuma- Szállított mennyiség- Beszerzési ár- Beszerzési érték
2.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés
Partner ID megjelenítése

Vevői alkatrész rendelés modulban az  Új vevői rendelés felvitele ablakon a vevő neve mellett megjelenítésre kerül a vevő ID száma is. 



Egy vevői rendelésből több Megrendelőlap

Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés modulban egy megnyitott vevői értékesítés  esetén  amennyiben  a  vevő  több  körben  rendeli  meg  a  cikkeket, megrendelésenként külön „Vevői alkatrész megrendelő lap” nyomtatható.

„Nyomtatás/Megrendelő  lap” menüpontra  kattintást  követően  a  Megrendelő 

lapra kerülő cikkek kiválasztása ablakban treffeléssel választható ki a  „Vevői  

alkatrész megrendelő lapra” mely cikkek kerüljenek.



„Még nem nyomtattak róla megrendelőt” mezőből  a  pipát  kivéve a  „Vevői  

alkatrész megrendelő lapra” már korábban feltett cikkek is újra feltehetőek.
3. Pénzügy

3.1. Bejövő számla rögzítés
Szűrés gyártmányra

Bejövő  számla  rögzítés modulban,  „Új  gj.  beszerzés”  típusú  bejövő  számla rögzítésekor  a  gépjármű  csatolásakor  a  gépjárművek  szűrésre  kerülnek  a belépett felhasználónak engedélyezett gyártmányok alapján.



Főkönyvi tételtípus előtöltése bankkal

Bejövő  számla  rögzítés modulban,  új  bankszámlaszám  rögzítésekor  a 
Bankszámla  adatainak  megadása ablakban  a  „Főkönyvi  tételtípus” mező tartalma automatikusan előtöltésre kerül „Bank”-kal és nem módosítható.

Alapértelmezett partner reláció szállító

Bejövő  számla  rögzítés modulban  új  számla  rögzítéskor  az  alapértelmezett partner reláció „Szállító”.



Azonnali betárolás kapcsolat kiválasztás

Bejövő számla rögzítés modulban „Gyári alkatrész beszerzés” típusú bejövő számla  rögzítésekor  a  bejövő  számla  típus  kiválasztását  követően  azonnal felugrik a Válassza ki az alkatrész betárolásokat ablak. Ebben az ablakban kell a számlához hozzárendelni (treff segítségével) a betárolást/betárolásokat.

Így nincs szükség a  nyomógomb használatára.A  hozzárendelést  követően  a  számla  felvitele  a  már  megismert  módon folytatódik.



Jóváhagyó feladatkörök

Bejövő  számla  rögzítés modulban  a  számla  jóváhagyója  már  nem  csak  egy konkrét személy lehet, hanem köthető feladatkörhöz is. Így például a „Könyvelő” csoportot is lehet választani. 

Így  a  számlát  jóváhagyhatja  minden  olyan  felhasználó,  aki  a  „Könyvelő” feladatkörhöz hozzárendelésre került.A számla jóváhagyó feladatkörök kiválasztása a  Feladatkörök karbantartása modulban történik.

Az  egyes  feladatkörökhöz  tartozó  felhasználók  kijelölése  a  Felhasználók modulban történik.



A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
Ellenőrző funkció bővülése

A K2D rendszer bejövő számla ellenőrzés funkciója tovább bővült.
1.Több költséghelyű számla ellenőrzéseAmennyiben egy bejövő számla több költséghelyet érint, akkor a költséghelyhez rendelt összes ellenőrző személynek ellenőriznie kell a számlát.Az egyes költséghelyekhez az ellenőrző személyeket a Költséghelyek modulban lehet hozzárendelni.

2.Ellenőrzés története



A  Bejövő számla rögzítés modul  „Számla ellenőrzés” menüpontjában az egyes számlák ellenőrzési története is megtekinthető.
3.ElutasításSzámla  ellenőrzésekor,  amennyiben  az  „Elutasításra” került,  kötelező  hozzá kommentet, megjegyzést megadni.

4.E-mail küldésBeállítható a rendszerben, hogy az ellenőrző személyek e-mail üzenetet kapjanak az ellenőrizendő számlákról.Az  e-mail  küldésnek  speciális  feltételei  vannak.  Ezekről  és  a  beállításokról érdeklődjön a DLM Solutions munkatársaitól.
3.2. Utókalkuláció
Költség és bevétel típusok teljes képernyőn

Utókalkuláció  modulból  indítható  Költség  és  bevétel  típusok ablak  dupla kattintással teljes képernyőre nyitható.



3.3. Általános kimenő számlázás
Teszt számla nyomtatás

Általános kimenő számlázás modulból készülő számla esetén is készíthető teszt számla.
3.4. Főkönyv
Gyűjtő főkönyvi számok

Főkönyv modulban elkészült az automatikus gyűjtő főkönyvi szám kapcsolás. Amennyiben  új,  alábontott  főkönyvi  szám  kerül  rögzítésre  a 
„Törzskarbantartás/Számlatükör” menüpontból  induló  Főkönyvi  számok 

karbantartása  ablakban  a  rendszer  automatikusan  állítja  a  gyűjtő  főkönyvi számot.Például rögzítésre kerül a 1131 főkönyvi szám, akkor a rendszer a 113 főkönyvi számot automatikusan gyűjtővé állítja és erről üzenetet küld.

A  Főkönyv  modulból  nyomtatható  „Főkönyvi  kivonat” és  „Főkönyvi  karton” riportok is megfelelően kiemelve jelennek meg a gyűjtő főkönyvi számok.



Vegyes tételnél gépjármű megadása

Főkönyv modulban  vegyes  tétel  könyvelésekor  a  tételek  mellé  megadható gépjármű.  Az  Új  beszúrása ablakon  a  Tartozik  és  Követel  oldalon  a  „CAR” mezőben történik a gépjármű megadása. 

A  „CAR” mezőbe  duplán  kattintva  megjelenik  a  Nyilvántartásban  szereplő 

gépjárművek listája ablak, ahol kikereshető a vegyes tételhez kapcsolni kívánt gépjármű.

A vegyes tétel könyvelése a továbbiakban változatlan.



4. Gépjárműkereskedelem

4.1. Új gépjármű értékesítés
Új üzenet bevezetése

Új  gépjármű  értékesítés modulban,  amennyiben  egy  olyan  gépjármű  kerül 
értékesítésre a ikon segítségével, melyre van érvényes árajánlat, akkor egy új üzenet jelenik.

-NO-ra  kattintás  esetén  a   Ajánlatok  listája  nyomógomb  segítségével szükséges  az  érvényes  ajánlat  megkeresése,  majd  abból  a  vevői  rendelés elkészítése-YES-re kattintás esetén az adott gépjárműre új partnerrel lehet szerződni.
Költséghely kiválasztás megszűntetése

Új gépjármű értékesítés modulban, új gépjármű számlázásakor  A végszámla 

készítéséhez  szükséges  adatok  bekérése ablakról  lekerült  a  „Költséghely” választás mező. (Könyvelés esetén a főkönyvi szám meghatározása az értékesítés során megadott aldivízióból/üzletből történik).



Előkalkuláció kitöltése kötelező

Új  gépjármű  értékesítés modulban  a  vevői  megrendelés  „Megrendelve” státuszba állírásakor a rendszer kötelezően kéri az Előkalkuláció kitöltését.Amennyiben  az  Előkalkuláció  lezárása  nem  történik  meg  a  rendszer 
„Megrendelve” státuszba állításkor az alábbi üzenetet küldi.

Az  Új  gépjármű  vevői  megrendelések  karbantartása ablakon  az 
„Előkalkuláció” menüpontban  el  kell  végezni  az  előkalkuláció  kitöltését.  Az 
adatok megadását követően a  Előkalkuláció véglegesítése ikon segítségével le kell zárni az előkalkulációt.Ezt követően elvégezhető az új gépjármű értékesítés megrendelése.A funkció működése rendszerparaméter függő.Beállítása:



A  Jogosultsági  rendszer karbantartó modulban az ID41821 számú kontrolt kell élesíteni.A jogosultsági kontrolban engedélyezett felhasználók az előkalkuláció lezárása nélkül is tehetik „Megrendelve” állapotba az új gépjármű értékesítést.A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
Előlegbekérő részbeni helyesbítése

Új  gépjármű  értékesítés modulban  elkészített  „Előleg  bekérő  értesítő” helyesbíthető.Az  „Előleg bekérő értesítő” elkészülését követően az ügyfél a kiállított összeg egy  részét  teljesíti  csak,  azaz  az  „Előleg  bekérő  értesítő” összegének  csak töredékéről készül „Előleg számla”.

A végszámla elkészítésekor  a rendszer  figyelmeztet,  hogy van el  nem készült számla.

YES – esetén a rendszer elkészíti a végszámlát és törli az el nem készült „Előleg 

bekérő értesítőt”.NO – esetén nem készül végszámla. Az el nem készült maradék összegű „Előleg 

bekérő értesítőre” a vevő fizetésekor készíthető „Előleg számla”.



4.2. Modell karbantartó
Szín és kárpit felár

Modell  karbantartó modulban  egy  adott  modellhez  rendelt  szín  és  kárpit esetében megadható felár. Ebben az esetben az adott modell értékesítésénél a gépjármű ára a megadott felárral módosul.

Modellek  karbantartása ablakon  a  „Színek” és  a  „Kárpitok” alatt  található 
 ikon  segítségével  rendelhető  egy  adott  modellhez  szín  és  kárpit.  A megjelenő  Válasszon  egy  vagy  több  színt  az  aktuális  modellhez,  illetve  a 

Válasszon egy vagy több kárpitot az aktuális modellhez „Felár” mezőjében adható meg a felár értéke.



4.3. Új gépjármű beérkeztetés
Gyártási év megadása

Új gépjármű beérkeztetés modulban az Új gépjármű telepre érkeztetésének  

felvitele ablakon a „Gyártási év/hó” mezőben megadható csak gyártási év adat is. 

5. CRM

5.1. CRM



Lekérdezés összeállítás / futtatás ikon

Partneri  emlékeztetők /  kommunikációk ablakra  felkerült  egy  Új lekérdezés  

összeállítása  ikon és egy Lekérdezés futtatása nyomógomb.
Alapértelmezett: Feladat készüljön

Partneri  emlékeztetők  /  kommunikációk ablakon  alapértelmezettként  a „Feladat készüljön” jelölőnégyzet kerül beállításra.
Alapértelmezett: saját bejegyzések és aktív partnerek

Partneri emlékeztetők / kommunikációk ablakon alapértelmezettként a „Saját bejegyzések” és a „Csak aktív partner” jelölőnégyzet kerül beállításra.

Szűrések mentése

CRM modulban  a  beállított  szűrések  lementhetőek,  majd  később visszatölthetőek.A  beállított  szűréseket  követően  a  „Szűrés/Szűrés  mentése” menüpontban lementhetőek a szűrési feltételek.



A  „Megjegyzés” mezőben egy megnevezést kell adni a szűrésnek és bejelölni, hogy az adott szűrést később mindenki láthatja-e, vagy csak az adott felhasználó.
Új lekérdezés összeállítása gomb megnyomását követően visszatölthetőek a már mentett szűrések.

OK-t  követően  a  Lekérdezés  futtatással megjelennek  a  mentett  szűrésnek megfelelő adatok.
6. Több modult érintő változás

Készlet megnevezések módosítása

Több  modulból  elérhető  Alkatrészböngésző ablakon  a  cikkek  készleten  lévő mennyiségét megmutató megnevezések módosításra kerültek.



-  „Raktárkészlet  –  betárolás  alatt” új  megnevezése  „Betárolva  polckód 

nélkül”- „Raktárkészlet – betárolva” új megnevezése „Betárolva – polckódon”

Kedvezményadás átalakítása

Kibővült az előre beállítható ügyfél kedvezmények köre.1. Partnerek modulban állítható kedvezmények
A Partnerek modulban partnerenként beállítható kedvezményeket továbbra is A kijelölt partner adatainak módosítása ablak „Kapcsolatok/Vevő” menüpontjában állítható be.A  Partner  kedvezményei ablakon  található  füleken  lehet  kiválasztani  az értékesítési területet melyre a kedvezményt be kell állítani (Pl. Szerviz ügyfél).



Az értékesítési terület kiválasztását követően állíthatóak be a további adatok:
Vevő  besorolás:  az  adott  partnert  mely  besorolásba  tesszük  bele.  Lehet  új besorolási  csoportokat  is  létrehozni  és  ezeknek  a  csoportoknak  külön kedvezményt beállítani. Ezt lásd a 2. pontban. Amennyiben az adott csoportnak már van beállítva kedvezmény, akkor elég lehet csak a megfelelő vevőbesorolást kiválasztani.
Kiindulási alapár: meg kell adni, hogy a beállított kedvezmény %-nak mi legyen az alapja, azaz a rendszer mely árból számolja. 
Alapár  kedvezmény: meg  kell  adni,  hogy  a  kiindulási  alapárból,  alapárhoz képest mennyi legyen a kedvezmény %-a.
Alk.árrés kedv.: amennyiben az ügyfélnek árrés kedvezmény jár, az itt állítható be.
Munkadíj  kedv.:  szerviz  ügyfél  esetén  itt  adható  meg,  hogy  a  munkadíjból mennyi kedvezmény jár az ügyfélnek.
Egyedi  óradíj: pipálását  követően  a   ikonnal  adható  meg  az  ügyfélnek egyedi óradíj.



A  Partner  kedvezményei ablak  alsó  részében  az  adott  ügyfélnek  adott cikkcsoportra/cikkcsoportokra állítható be alapár, vagy árrés kedvezmény.2. Vevő típusok – besorolások modulban állítható kedvezmények
A  Vevő  típusok  –  besorolások modulban  vevő  típusonként  (pl.  Dealer  I.) állítható be az adott csoportra kedvezmény.A modulban létrehozhatóak új besorolások és ezekhez is beállítható kedvezmény. 

Kiindulási alapár: meg kell adni, hogy a beállított kedvezmény %-nak mi legyen az alapja, azaz a rendszer mely árból számolja. 
Alapár  kedvezmény: meg  kell  adni,  hogy  a  kiindulási  alapárból,  alapárhoz képest mennyi legyen a kedvezmény %-a.
Alk.árrés kedv.: amennyiben az ügyfélnek árrés kedvezmény jár, az itt állítható be.



Munkadíj  kedv.:  szerviz  ügyfél  esetén  itt  adható  meg,  hogy  a  munkadíjból mennyi kedvezmény jár az ügyfélnek.A  Kijelölt  kedvezmény  módosítása ablak  alsó  részében  az  adott  vevői csoportnak adott cikkcsoportra/cikkcsoportokra állítható be alapár, vagy árrés kedvezmény.A rendszerben továbbra is fennállnak az eddigi egyéb kedvezményadási lehetőségek is, az értékesítési  akciók  létrehozása,  illetve  az  egyes  értékesítések  során  közvetlenül  is adhatóak kedvezmények (pl. Munkalap esetében az egységárak módosításával stb.).
7. Általános törzskarbantartók

7.1. Partnerek
Külföldi partner főkönyvi száma

Rendszerparaméterként  beállítható,  hogy  külföldi  partner  esetén  milyen főkönyvi számmal töltse elő a rendszer Partnerek modulban a vevői és szállítói főkönyvi  szám mezőt.  (A  beállításhoz  kérje  a  DLM Solutions  munkatársainak segítségét.).



Amennyiben egy partner átminősítésre kerül belföldiről külföldire illetve vissza, a főkönyvi szám a Partnerek modulban ennek megfelelően módosításra kerül.7.2. Divíziók
SERO, INTR, GARO külön futó sorszám

2010. szeptemberi hírlevelünkben már tájékoztattuk a felhasználókat a K2D rendszerben kialakítható belső sorszámozásról.Ennek a fejlesztésnek készült el egy továbbfejlesztett változata, melyben nem csak divíziónként alakítható ki külön belső sorszámozás, hanem divíziónként külön a SERO, INTR és GARO típusú számlákra is.

A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.


	Tisztelt Ügyfelünk!
	Örömmel tájékoztatjuk a 2012 márciusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza.
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	1. Szerviz
	1.1. Munkalap
	Ikon levétele az ablakról
	A Munkalap modul Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek ablakról levételre került a Szervizigény lekötés nyomógomb.
	Készlet információ: raktár megnevezés
	A Munkalap modul Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek ablak Készlet információ  nyomógomb alól megnyíló Készlet információ ablakra felkerült egy „Logikai raktárak (N)” oszlop, mely a készlet raktárának megnevezését tartalmazza.
	
	Munkadíj kedvezmény megjelenítése
	Munkalap modul Kijelölt munkalap adatainak módosítása ablak „Nyomtatás/Árajánlat” menüpontból indítható árajánlat riporton megjeleníthető a munkalapra rögzített munkadíj kedvezménye.
	
	A megjelenítés rendszerparaméter függő. Beállítása:
	Általános törzskarbantartók/Riport megjegyzések modulban a „XD16SERWORKOFFER” sort kell lekeresni. A keresést követően az ID878 sort „élő”-re állítani. Ezt követően az „Árajánlat” riporton a munkadíjra adott kedvezmény is feltűntetésre kerül.
	
	Szerelőt kell választani
	Munkalap modul Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek ablakon miután a művelet felrakásra került nem részleget, hanem szerelőt kell kiválasztani. A szerelő kiválasztását követően a rendszer abból meghatározza a részleget.
	
	Értékesítő által küldött munka jogosultsága
	Új gépjármű értékesítés modulban a gépjármű szervizbe történő átküldésekor az értékesítő megadja mely szerviz részlegnek küldi át a munkát. 
	
	A Munkalap modulban a Speciális elbírálás alá eső bejelentések listája ikon alatt csak annak a felhasználónak jelenik meg ez a munka, amely felhasználónak az értékesítő által megadott részleghez jogosultsága van.
	Szervizcsoportból részleg meghatározása
	Új beállítási lehetőség a K2D rendszerben, hogy új munkalap felvételekor a Munkalap modulban „Szervizcsoport” kiválasztásával a rendszer meghatározza a hozzá kapcsolódó „Részleget”.
	
	A funkció beállítása a Divíziók modulban történik. A „Szerviz” divízió kiválasztását követően a részleget kell kijelölni. 
	
	Ezt követően az ablak bal alsó sarkában a „Szervizcsoport” mezőnél a  ikon megnyomásával rendelhetjük hozzá a kijelölt részleghez a megfelelő szervizcsoportot.
	A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
	Belső munkalapok árazása
	A K2D új fejlesztése szerint a belső típusú munkalapok 2 féle csoportra oszthatóak: belső és rezsi munkalapok. E szerint a 2 féle munkalap típusra külön árazási rendszer alakítható ki.
	1.lépés 
	A Belső munkalap karbantartó modulban az egyes munkalap altípusokról meg kell határozni melyek a belső és melyek a rezsi munkalapok.
	
	2.lépés
	A Divíziók modulban a „Szerviz” divízió alatt az egyes részlegeknél beállítani az önelszámoló egységekre a kedvezményeket, felárakat.
	A Vevőbesorolások karbantartása  ikon alatt állítható be a rezsi típusú munkalapok kedvezménye a „Rezsi belső” fül alatt.
	
	A kedvezmények megadása azonos a Hírlevél „6. Több modult érintő változások/Kedvezményadás átalakítása” menüpontban leírtakkal
	A beállításhoz és paraméterezéshez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
	Belső munkalapok jóváhagyási rendszere
	A K2D rendszerben átalakításra került a belső INTR számlák jóváhagyási rendszere.
	E szerint a szerviznek átküldött új és használt gépjármű felkészítés típusú belső számlákat az átküldő értékesítő, míg az egyéb (rezsi) típusú belső munkákat a kérvényező részleg vezetője hagyhatja jóvá, még az INTR belső számla nyomtatását megelőzően.
	A belső INTR „Nyomtatható”-ba állításakor a rendszer automatikus feladatot küld a kérvényezőnek a számla jóváhagyásáról.
	A funkció beállításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
	1.2. Szerviz előjegyzés
	Módosítható javítási leírás
	Szerviz előjegyzés modulban elkészített „Bejelentve” státuszú előjegyzések esetében módosítható a javítási leírás szövege.
	

	2. Alkatrészkereskedelem
	2.1. Gyári alkatrészek
	Sürgős árrés feltöltése normál árréssel
	Gyári alkatrészek modulban új gyári cikk felvételekor a „Sürgősségi árrés” mező tartalma automatikusan töltődik a „Listaár árrése” mező tartalmával.
	
	Amennyiben a két árrés különböző, módosítható mindkettő a megfelelő értékre.
	2.2. Kitárolás
	Célraktár feltűntetése
	Kitárolás modulból készíthető raktárközi mozgás típusú kitárolás esetén nyomtatható a „Raktári kitárolás” riport (xd16strphstrout_d.rpt ver: 2). A riporton feltűntetésre kerül a célraktár is.
	Raktárhoz köthető felhasználó
	Új jogosultság alakítható ki a K2D rendszerben. E szerint a felhasználók raktári jogosultsága már nem csak részlegeken keresztül alakítható ki, hanem megadható felhasználónként kinek melyik raktárhoz van jogosultsága.
	Az új jogosultsági rendszer kialakításához kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
	2.3. Betárolás – gyári alkatrészek
	Előtér törzs esetén módosítható a cikk
	Gyári alkatrészek betárolásakor a Gyári alkatrész kiválasztása raktári betároláshoz ablakon kiválasztott cikk esetén aktív a Módosítás nyomógomb. Így már az előtér törzs (és nem csak a háttértörzs) cikkei is módosíthatóak a betárolás során.
	
	Új riport nem megrendelés alapján betárolt cikkekről
	Betárolás – gyári alkatrészek modul „Riportok/Rend.nélküli betár”. menüpontból új riport hívható le „Rendelés nélkül betárolt gyári cikkek”.
	
	A riport indítását követően az Időintervallum meghatározása ablakban kell megadni:
	- Betárolás kezdő és befejező dátumát
	- Betárolás típusát
	- Szállítók kiválasztását (amennyiben szükséges)
	
	A riport a rendelés nélkül betárolt gyári cikkeket tartalmazza. Azaz azon cikkeket tartalmazza, melyek nem lettek a Rendelés - gyári alkatrészek modulban megrendelve. 
	A riport tartalmazza szállítónként:
	- Cikkszám
	- Megnevezés
	- Betárolás dátuma
	- Szállított mennyiség
	- Beszerzési ár
	- Beszerzési érték
	2.4. Betárolás – egyéb alkatrészek
	Új riport nem megrendelés alapján betárolt cikkekről
	Betárolás – egyéb alkatrészek modul „Riportok/Rend.nélküli betár”. menüpontból új riport hívható le „Rendelés nélkül betárolt egyéb cikkek”.
	
	A riport indítását követően az Időintervallum meghatározása ablakban kell megadni:
	- Betárolás kezdő és befejező dátumát
	- Betárolás típusát
	- Szállítók kiválasztását (amennyiben szükséges)
	
	A riport a rendelés nélkül betárolt gyári cikkeket tartalmazza. Azaz azon cikkeket tartalmazza, melyek nem lettek a Rendelés - egyéb alkatrészek modulban megrendelve. 
	A riport tartalmazza szállítónként:
	- Cikkszám
	- Megnevezés
	- Betárolás dátuma
	- Szállított mennyiség
	- Beszerzési ár
	- Beszerzési érték
	2.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés
	Partner ID megjelenítése
	Vevői alkatrész rendelés modulban az Új vevői rendelés felvitele ablakon a vevő neve mellett megjelenítésre kerül a vevő ID száma is. 
	
	Egy vevői rendelésből több Megrendelőlap
	Vevői alkatrész rendelés – pultos értékesítés modulban egy megnyitott vevői értékesítés esetén amennyiben a vevő több körben rendeli meg a cikkeket, megrendelésenként külön „Vevői alkatrész megrendelő lap” nyomtatható.
	
	„Nyomtatás/Megrendelő lap” menüpontra kattintást követően a Megrendelő lapra kerülő cikkek kiválasztása ablakban treffeléssel választható ki a „Vevői alkatrész megrendelő lapra” mely cikkek kerüljenek.
	
	„Még nem nyomtattak róla megrendelőt” mezőből a pipát kivéve a „Vevői alkatrész megrendelő lapra” már korábban feltett cikkek is újra feltehetőek.

	3. Pénzügy
	3.1. Bejövő számla rögzítés
	Szűrés gyártmányra
	Bejövő számla rögzítés modulban, „Új gj. beszerzés” típusú bejövő számla rögzítésekor a gépjármű csatolásakor a gépjárművek szűrésre kerülnek a belépett felhasználónak engedélyezett gyártmányok alapján.
	
	Főkönyvi tételtípus előtöltése bankkal
	Bejövő számla rögzítés modulban, új bankszámlaszám rögzítésekor a Bankszámla adatainak megadása ablakban a „Főkönyvi tételtípus” mező tartalma automatikusan előtöltésre kerül „Bank”-kal és nem módosítható.
	
	Alapértelmezett partner reláció szállító
	Bejövő számla rögzítés modulban új számla rögzítéskor az alapértelmezett partner reláció „Szállító”.
	
	Azonnali betárolás kapcsolat kiválasztás
	Bejövő számla rögzítés modulban „Gyári alkatrész beszerzés” típusú bejövő számla rögzítésekor a bejövő számla típus kiválasztását követően azonnal felugrik a Válassza ki az alkatrész betárolásokat ablak. Ebben az ablakban kell a számlához hozzárendelni (treff segítségével) a betárolást/betárolásokat.
	
	Így nincs szükség a  nyomógomb használatára.
	A hozzárendelést követően a számla felvitele a már megismert módon folytatódik.
	Jóváhagyó feladatkörök
	Bejövő számla rögzítés modulban a számla jóváhagyója már nem csak egy konkrét személy lehet, hanem köthető feladatkörhöz is. Így például a „Könyvelő” csoportot is lehet választani. 
	
	Így a számlát jóváhagyhatja minden olyan felhasználó, aki a „Könyvelő” feladatkörhöz hozzárendelésre került.
	A számla jóváhagyó feladatkörök kiválasztása a Feladatkörök karbantartása modulban történik.
	
	Az egyes feladatkörökhöz tartozó felhasználók kijelölése a Felhasználók modulban történik.
	
	A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
	Ellenőrző funkció bővülése
	A K2D rendszer bejövő számla ellenőrzés funkciója tovább bővült.
	1.Több költséghelyű számla ellenőrzése
	Amennyiben egy bejövő számla több költséghelyet érint, akkor a költséghelyhez rendelt összes ellenőrző személynek ellenőriznie kell a számlát.
	Az egyes költséghelyekhez az ellenőrző személyeket a Költséghelyek modulban lehet hozzárendelni.
	
	2.Ellenőrzés története
	A Bejövő számla rögzítés modul „Számla ellenőrzés” menüpontjában az egyes számlák ellenőrzési története is megtekinthető.
	3.Elutasítás
	Számla ellenőrzésekor, amennyiben az „Elutasításra” került, kötelező hozzá kommentet, megjegyzést megadni.
	
	4.E-mail küldés
	Beállítható a rendszerben, hogy az ellenőrző személyek e-mail üzenetet kapjanak az ellenőrizendő számlákról.
	Az e-mail küldésnek speciális feltételei vannak. Ezekről és a beállításokról érdeklődjön a DLM Solutions munkatársaitól.
	3.2. Utókalkuláció
	Költség és bevétel típusok teljes képernyőn
	Utókalkuláció modulból indítható Költség és bevétel típusok ablak dupla kattintással teljes képernyőre nyitható.
	3.3. Általános kimenő számlázás
	Teszt számla nyomtatás
	Általános kimenő számlázás modulból készülő számla esetén is készíthető teszt számla.
	3.4. Főkönyv
	Gyűjtő főkönyvi számok
	Főkönyv modulban elkészült az automatikus gyűjtő főkönyvi szám kapcsolás. 
	Amennyiben új, alábontott főkönyvi szám kerül rögzítésre a „Törzskarbantartás/Számlatükör” menüpontból induló Főkönyvi számok karbantartása ablakban a rendszer automatikusan állítja a gyűjtő főkönyvi számot.
	Például rögzítésre kerül a 1131 főkönyvi szám, akkor a rendszer a 113 főkönyvi számot automatikusan gyűjtővé állítja és erről üzenetet küld.
	
	A Főkönyv modulból nyomtatható „Főkönyvi kivonat” és „Főkönyvi karton” riportok is megfelelően kiemelve jelennek meg a gyűjtő főkönyvi számok.
	Vegyes tételnél gépjármű megadása
	Főkönyv modulban vegyes tétel könyvelésekor a tételek mellé megadható gépjármű. Az Új beszúrása ablakon a Tartozik és Követel oldalon a „CAR” mezőben történik a gépjármű megadása. 
	
	A „CAR” mezőbe duplán kattintva megjelenik a Nyilvántartásban szereplő gépjárművek listája ablak, ahol kikereshető a vegyes tételhez kapcsolni kívánt gépjármű.
	
	A vegyes tétel könyvelése a továbbiakban változatlan.

	4. Gépjárműkereskedelem
	4.1. Új gépjármű értékesítés
	Új üzenet bevezetése
	Új gépjármű értékesítés modulban, amennyiben egy olyan gépjármű kerül értékesítésre a ikon segítségével, melyre van érvényes árajánlat, akkor egy új üzenet jelenik.
	
	-NO-ra kattintás esetén a  Ajánlatok listája nyomógomb segítségével szükséges az érvényes ajánlat megkeresése, majd abból a vevői rendelés elkészítése
	-YES-re kattintás esetén az adott gépjárműre új partnerrel lehet szerződni.
	Költséghely kiválasztás megszűntetése
	Új gépjármű értékesítés modulban, új gépjármű számlázásakor A végszámla készítéséhez szükséges adatok bekérése ablakról lekerült a „Költséghely” választás mező. (Könyvelés esetén a főkönyvi szám meghatározása az értékesítés során megadott aldivízióból/üzletből történik).
	
	Előkalkuláció kitöltése kötelező
	Új gépjármű értékesítés modulban a vevői megrendelés „Megrendelve” státuszba állírásakor a rendszer kötelezően kéri az Előkalkuláció kitöltését.
	Amennyiben az Előkalkuláció lezárása nem történik meg a rendszer „Megrendelve” státuszba állításkor az alábbi üzenetet küldi.
	
	Az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakon az „Előkalkuláció” menüpontban el kell végezni az előkalkuláció kitöltését. Az adatok megadását követően a  Előkalkuláció véglegesítése ikon segítségével le kell zárni az előkalkulációt.
	Ezt követően elvégezhető az új gépjármű értékesítés megrendelése.
	A funkció működése rendszerparaméter függő.
	Beállítása:
	A Jogosultsági rendszer karbantartó modulban az ID41821 számú kontrolt kell élesíteni.
	A jogosultsági kontrolban engedélyezett felhasználók az előkalkuláció lezárása nélkül is tehetik „Megrendelve” állapotba az új gépjármű értékesítést.
	A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.
	Előlegbekérő részbeni helyesbítése
	Új gépjármű értékesítés modulban elkészített „Előleg bekérő értesítő” helyesbíthető.
	Az „Előleg bekérő értesítő” elkészülését követően az ügyfél a kiállított összeg egy részét teljesíti csak, azaz az „Előleg bekérő értesítő” összegének csak töredékéről készül „Előleg számla”.
	
	A végszámla elkészítésekor a rendszer figyelmeztet, hogy van el nem készült számla.
	
	YES – esetén a rendszer elkészíti a végszámlát és törli az el nem készült „Előleg bekérő értesítőt”.
	NO – esetén nem készül végszámla. Az el nem készült maradék összegű „Előleg bekérő értesítőre” a vevő fizetésekor készíthető „Előleg számla”.
	4.2. Modell karbantartó
	Szín és kárpit felár
	Modell karbantartó modulban egy adott modellhez rendelt szín és kárpit esetében megadható felár. Ebben az esetben az adott modell értékesítésénél a gépjármű ára a megadott felárral módosul.
	
	Modellek karbantartása ablakon a „Színek” és a „Kárpitok” alatt található  ikon segítségével rendelhető egy adott modellhez szín és kárpit. A megjelenő Válasszon egy vagy több színt az aktuális modellhez, illetve a Válasszon egy vagy több kárpitot az aktuális modellhez „Felár” mezőjében adható meg a felár értéke.
	
	4.3. Új gépjármű beérkeztetés
	Gyártási év megadása
	Új gépjármű beérkeztetés modulban az Új gépjármű telepre érkeztetésének felvitele ablakon a „Gyártási év/hó” mezőben megadható csak gyártási év adat is. 
	

	5. CRM
	5.1. CRM
	Lekérdezés összeállítás / futtatás ikon
	Partneri emlékeztetők / kommunikációk ablakra felkerült egy Új lekérdezés összeállítása  ikon és egy Lekérdezés futtatása nyomógomb.
	Alapértelmezett: Feladat készüljön
	Partneri emlékeztetők / kommunikációk ablakon alapértelmezettként a „Feladat készüljön” jelölőnégyzet kerül beállításra.
	Alapértelmezett: saját bejegyzések és aktív partnerek
	Partneri emlékeztetők / kommunikációk ablakon alapértelmezettként a „Saját bejegyzések” és a „Csak aktív partner” jelölőnégyzet kerül beállításra.
	
	Szűrések mentése
	CRM modulban a beállított szűrések lementhetőek, majd később visszatölthetőek.
	A beállított szűréseket követően a „Szűrés/Szűrés mentése” menüpontban lementhetőek a szűrési feltételek.
	
	A „Megjegyzés” mezőben egy megnevezést kell adni a szűrésnek és bejelölni, hogy az adott szűrést később mindenki láthatja-e, vagy csak az adott felhasználó.
	Új lekérdezés összeállítása gomb megnyomását követően visszatölthetőek a már mentett szűrések.
	
	OK-t követően a Lekérdezés futtatással megjelennek a mentett szűrésnek megfelelő adatok.

	6. Több modult érintő változás
	Készlet megnevezések módosítása
	Több modulból elérhető Alkatrészböngésző ablakon a cikkek készleten lévő mennyiségét megmutató megnevezések módosításra kerültek.
	
	- „Raktárkészlet – betárolás alatt” új megnevezése „Betárolva polckód nélkül”
	- „Raktárkészlet – betárolva” új megnevezése „Betárolva – polckódon”
	Kedvezményadás átalakítása
	Kibővült az előre beállítható ügyfél kedvezmények köre.
	1. Partnerek modulban állítható kedvezmények
	A Partnerek modulban partnerenként beállítható kedvezményeket továbbra is A kijelölt partner adatainak módosítása ablak „Kapcsolatok/Vevő” menüpontjában állítható be.
	A Partner kedvezményei ablakon található füleken lehet kiválasztani az értékesítési területet melyre a kedvezményt be kell állítani (Pl. Szerviz ügyfél).
	
	Az értékesítési terület kiválasztását követően állíthatóak be a további adatok:
	Vevő besorolás: az adott partnert mely besorolásba tesszük bele. Lehet új besorolási csoportokat is létrehozni és ezeknek a csoportoknak külön kedvezményt beállítani. Ezt lásd a 2. pontban. Amennyiben az adott csoportnak már van beállítva kedvezmény, akkor elég lehet csak a megfelelő vevőbesorolást kiválasztani.
	Kiindulási alapár: meg kell adni, hogy a beállított kedvezmény %-nak mi legyen az alapja, azaz a rendszer mely árból számolja. 
	Alapár kedvezmény: meg kell adni, hogy a kiindulási alapárból, alapárhoz képest mennyi legyen a kedvezmény %-a.
	Alk.árrés kedv.: amennyiben az ügyfélnek árrés kedvezmény jár, az itt állítható be.
	Munkadíj kedv.: szerviz ügyfél esetén itt adható meg, hogy a munkadíjból mennyi kedvezmény jár az ügyfélnek.
	Egyedi óradíj: pipálását követően a  ikonnal adható meg az ügyfélnek egyedi óradíj.
	A Partner kedvezményei ablak alsó részében az adott ügyfélnek adott cikkcsoportra/cikkcsoportokra állítható be alapár, vagy árrés kedvezmény.
	2. Vevő típusok – besorolások modulban állítható kedvezmények
	A Vevő típusok – besorolások modulban vevő típusonként (pl. Dealer I.) állítható be az adott csoportra kedvezmény.
	A modulban létrehozhatóak új besorolások és ezekhez is beállítható kedvezmény. 
	
	Kiindulási alapár: meg kell adni, hogy a beállított kedvezmény %-nak mi legyen az alapja, azaz a rendszer mely árból számolja. 
	Alapár kedvezmény: meg kell adni, hogy a kiindulási alapárból, alapárhoz képest mennyi legyen a kedvezmény %-a.
	Alk.árrés kedv.: amennyiben az ügyfélnek árrés kedvezmény jár, az itt állítható be.
	Munkadíj kedv.: szerviz ügyfél esetén itt adható meg, hogy a munkadíjból mennyi kedvezmény jár az ügyfélnek.
	A Kijelölt kedvezmény módosítása ablak alsó részében az adott vevői csoportnak adott cikkcsoportra/cikkcsoportokra állítható be alapár, vagy árrés kedvezmény.
	A rendszerben továbbra is fennállnak az eddigi egyéb kedvezményadási lehetőségek is, az értékesítési akciók létrehozása, illetve az egyes értékesítések során közvetlenül is adhatóak kedvezmények (pl. Munkalap esetében az egységárak módosításával stb.).

	7. Általános törzskarbantartók
	7.1. Partnerek
	Külföldi partner főkönyvi száma
	Rendszerparaméterként beállítható, hogy külföldi partner esetén milyen főkönyvi számmal töltse elő a rendszer Partnerek modulban a vevői és szállítói főkönyvi szám mezőt. (A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.).
	
	Amennyiben egy partner átminősítésre kerül belföldiről külföldire illetve vissza, a főkönyvi szám a Partnerek modulban ennek megfelelően módosításra kerül.
	7.2. Divíziók
	SERO, INTR, GARO külön futó sorszám
	2010. szeptemberi hírlevelünkben már tájékoztattuk a felhasználókat a K2D rendszerben kialakítható belső sorszámozásról.
	Ennek a fejlesztésnek készült el egy továbbfejlesztett változata, melyben nem csak divíziónként alakítható ki külön belső sorszámozás, hanem divíziónként külön a SERO, INTR és GARO típusú számlákra is.
	
	A beállításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.


