
   

HÍRLEVÉL 2012. április 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2012 áprilisában 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 

05.024  Levelezési cím nyomtatása 

  Összeállította mező jogosultsága 

05.025  Javítás vége tény mező jogosultsága 

  Belső számla jóváhagyásakor 
próbaszámla 

 xd16ser_ws_cont.rpt ver:6 Riporton alvázszám 

 
1.2. Szerviz előjegyzés 

Verzió Riport Leírás 

05.009  Telefonszám előtöltés 

 
1.3. Munkaidő rögzítés 

Verzió Riport Leírás 

05.001  F2 gyorsbillentyű 
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2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Kitárolás 

Verzió Riport Leírás 

05.022  Raktári átadó mező jogosultsága 

05.021  Munkalap visszárú T mennyiség nélkül 

05.023  Meghiúsult kitárolás 

 
2.2. Rendelés - Gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.017  Oszlop átnevezés 

 
2.3. Betárolás – Gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.019 xd16strstocknoord.rpt ver: 2 Riport módosítások 

 
2.4. Betárolás – Egyéb alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.004 xd16strgstocknoord.rpt ver: 2 Riport módosítások  

 
2.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

05.028  Fizetési mód jogosultság 
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3. Pénzügy 

3.1. Bejövő számla rögzítés 

Verzió Riport Leírás 

05.017  Számla típus szerinti ellenőrzés 

05.017  Megjegyzés rovat 

 
3.2. Folyószámla kezelés 

Verzió Riport Leírás 

 xd16accinvbal_age.rpt ver:9 Lapdobás kikapcsolva 

 xd16accinvbal_age.rpt ver:9 Korosítás 

 
3.3. Pénztári kivonatok 

Verzió Riport Leírás 

05.004  Bankkártyás fizetés szűrés 

05.005  Bankkártyás bank dátuma 

3.4. ÁFA bevallás 

Verzió Riport Leírás 

05.002  Bármikor nyitható ÁFA bevallás 
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4. Főkönyv 

4.1. Főkönyv 

Verzió Riport Leírás 

05.006  Összepontozás oszlopai 

5. Gépjárműkereskedelem 

5.1. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

05.025  Rendszám oszlop 

05.012  Vevő és üzembentartó ID 

 
5.2. Új gépjármű beérkeztetés 

Verzió Riport Leírás 

05.009  Beérkezés dátuma nem módosítható 

05.011  Célraktár mező kitöltése kötelező 

6. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások 

6.1. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Modul Leírás 

05.007  IMS Gyártási év 
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7. Jelentések 

7.1. Új gépjármú jelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.001 xd16carstockage.rpt ver:1 Új korosító riport 

 
7.2. Használt gépjármű jelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.001 xd16shcstockage.rpt ver:1 Új korosító riport 



   

7 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2012.április 

 

1. SZERVIZ 8 

2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 12 

3. PÉNZÜGY 19 

4. FŐKÖNYV 24 

5. GÉPJÁRMŰKERESKEDELEM 25 

6. HONDA MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 28 

7. JELENTÉSEK 29 

  



   

8 

1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Levelezési cím nyomtatása 

Munkalap modulban a Kijelölt munkalap adatainak módosítása ablak 

„Nyomtatás/Levelezési” cím menüpontból nyomtatható egy papír az ügyfél 

levelezési címéről, ha az eltér a számlázási címtől. A nyomtatott levelezési cím 

ablakos borítékba hajtogatható. 

 

A megjelenő Levelezési cím ellenőrzése ablakban manuálisan is megadható az 

ügyfél levelezési címe. 

Összeállította mező jogosultsága 

Munkalap modul Új munkalap felvitele ablakán az „Összeállította” mező 

tartalma jogosultságtól függően módosítható. 
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A jogosultság a Jogosultság karbantartó modul ID38716 kontrolljával 

szabályozható.  

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak a  segítségét.  

 

Az “Összeállította” mezőben a munkafelvevőt kell beállítani. Kiválasztása 

lényeges, mivel a munkafelvevőre készülő különböző kimutatásokat a rendszer 

ez alapján gyűjti. Továbbá a számlán is az itt kiválasztott munkafelvevő neve 

jelenik meg. 

Javítás vége tény mező jogosultsága 

Munkalap modul Új munkalap felvitele ablakán az „J.v. (tény)” mező tartalma 

jogosultságtól függően módosítható. 
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A jogosultság a Jogosultság karbantartó modul ID42004 kontrolljával 

szabályozható.  

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak a segítségét.  

Belső számla jóváhagyásakor próbaszámla 

Munkalap modul „Belső szl jóváhagyás” menüpontjából induló Belső 

munkalapok jóváhagyása ablakra felkerült egy  ikon, melynek 

segítségével a belső számlákról próbaszámla nyomtatható, megkönnyítve ezzel a 

jóváhagyó munkáját. 

Riporton alvázszám 

Munkalap modul Munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek ablak 

„Nyomtatás/Közvetített szolg.” menüpontból indítható „Közvetített 

szolgáltatás” riportra felkerült a gépjármű alvázszáma. 
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1.2. Szerviz előjegyzés 

Telefonszám előtöltés 

Szerviz előjegyzés modulban a költségviselő kiválasztását követően a rendszer 

előtölti a „Telefonszám” mező tartalmát az adott partner Partner karbantartó 

modulban található telefonszámával. 

 

1.3. Munkaidő rögzítés 

F2 gyorsbillentyű 

Munkaidő rögzítés modul Munkalapon végzett műveletek munkaidejei 

ablakon található  (Művelet idők rögzítése vonalkódolvasóval) ikon egérrel 

történő indítása helyettesíthető az F2 billentyű megnyomásával. 
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2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Kitárolás 

Raktári átadó mező jogosultsága  

A Kitárolás modul Kitárolás karbantartása ablakban a „Raktár r. átadó” 

mező tartalma azaz az átadó személyének módosítása jogosultsághoz köthető. 

Amennyiben az adott felhasználónak nincs jogosultsága módosítani a rendszer 

ezt jelzi. 

 

A fenti jogosultság a K2D rendszer Jogosultság karbantartó moduljában az 

ID42002 kontrollal szabályozható. 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  

Munkalap visszárú T mennyiség nélkül 

Kitárolás modulon keresztül történő visszáruzás esetében a visszáru 

megtörténhet abban az esetben is, ha a Munkalap modul A munkalaphoz 
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tartozó műveletek és alkatrészek ablakon a „T.mennyiség” oszlop nem került 

kitöltésre. 

 

Meghiúsult kitárolás 

Kitárolás modulban, amennyiben a felhasználó tényleges kitárolás nélkül zárja 

be a Kitárolás karbantartás ablakot, a rendszer megkérdezi, hogy „Amennyiben 

raktári kitárolás nélkül bezárja az ablakot, meghiúsul a kitárolás! Biztosan ezt 

akarja?” kérdést. 

 

YES: válasz esetén a rendszer bezárja a Kitárolás karbantartás ablakot és 

„Meghiúsult” státuszba teszi a kitárolás fejet. 
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NO: válasz esetén az ablak nem kerül bezárásra. 

 

2.2. Rendelés – Gyári alkatrészek 

Oszlop átnevezés 

Rendelés – Gyári alkatrészek modul Új rendelés rekord beszúrása ablak 

„Rendelés típusok/Készletfoglalás jelölve” menüpontból induló Készletfeltöltő 

rendelés készletfoglalásból ablakon a „Szabad betár. alatt” oszlop megnevezése 

„Szabad – Betárolva polckód nélkül”-re módosult 

 

2.3. Betárolás – Gyári alkatrészek 

Riport módosítások 

Betárolás – Gyári alkatrészek modul Gyári alkatrészek raktári betárolása 

ablak „Riportok/Rend.nélküli betár” menüpontjából indítható „Rendelés nélkül 

betárolt gyári cikkek” riport esetében az alábbi módosítások történtek: 
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1.Szűrés 

A „Rendelés típus” mező tartalma előtöltésre kerül a rendszerparaméterben 

beállított alapértelmezett rendelés típussal (pl. Szállítói számla alapján). 

 

Új szűrési lehetőség a „Szállítóra”. A „Szállító” mező melletti  ikon 

megnyomásával megjelenik a Gyári alkatrész szállító kiválasztása ablak, ahol 

több szállító is választható treffeléssel. 
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2.Riport tartalom 

A „Rendelés nélkül betárolt gyári cikkek” riportra felkerült a beszállító partner 

neve. 

 
 

2.4. Betárolás – Egyéb alkatrészek 

Riport módosítások 

Betárolás – Egyéb alkatrészek modul Nem gyári cikkek betárolása ablak 

„Riportok/Rend.nélküli betár” menüpontjából indítható „Rendelés nélkül 

betárolt egyéb cikkek” riport esetében az alábbi módosítások történtek: 

1.Szűrés 

A „Rendelés típus” mező tartalma előtöltésre kerül a rendszerparaméterben 

beállított alapértelmezett rendelés típussal (pl. Szállítói számla alapján). 
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Új szűrési lehetőség a „Szállítóra”. A „Szállító” mező melletti  ikon 

megnyomásával megjelenik a Szállító kiválasztása ablak, ahol több szállító is 

választható treffeléssel. 

 

2.Riport tartalom 

A „Rendelés nélkül betárolt egyéb cikkek” riportra felkerült a beszállító 

partner neve. 
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2.5. Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés 

Fizetési mód jogosultság 

Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés modulban lehetőség van 

jogosultsághoz kötni azt, hogy az adott felhasználó készpénzes fizetési módról 

módosíthatja-e a számla fizetési módját átutalásosra. 

A jogosultság beállítása a Jogosultsági rendszer karbantartó modulban az 

ID41993 kontrollal történik.  

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  

Amennyiben a jogosultság beállításra került, a jogosultsággal nem rendelkező 

felhasználónak figyelmeztetés jelenik meg, amikor a fizetési módot módosítani 

akarja. 
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3. Pénzügy 

3.1. Bejövő számla rögzítés 

Számla típus szerinti ellenőrzés 

Bejövő számla rögzítés modulban bejövő számla típusonként állítható, hogy 

szükséges-e a számla ellenőrzés.  

 

A beállítás az Általános bejövő számla típusok modulban történik 

(„Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók”). Az Általános bejövő 

számla típus adatok módosítása ablak „Ellenőrizhető” mezőjének pipálásával 

határozható meg, hogy az adott típusú bejövő számlát kell-e ellenőrizni vagy 

sem. 
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Megjegyzés rovat 

Bejövő számla rögzítés modulban „Egyéb tételes” típusú bejövő számla 

rögzítésekor az Aktuális számla adatainak módosítása ablak „Számlatétel” 

fülön a „Költséghely” mezőt a „Megjegyzés” mező követi. 
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3.2. Folyószámla kezelés 

Lapdobás kikapcsolva 

A Folyószámla kezelés modul „Riportok/Par. folyószámla rip” menüpontból 

indítható „Paraméterezett folyószámla” riporton a Lapdobás funkció 

alapértelmezetten ki van kapcsolva. 

 

Korosítás 

A Folyószámla kezelés modul „Riportok/Par. folyószámla rip” menüpontból 

indítható „Paraméterezett folyószámla” riport korosító típusa esetén a 

felhasználó adhatja meg a korosítási határokat. 
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A riport a beállított periódusoknak megfelelően hozza le a megszűrt számla 

adatokat. 

 

 

3.3. Pénztári kivonatok 

Bankkártyás fizetés szűrés 

Pénztári kivonatok modulban a Kijelölt kivonat módosítása ablak 

Bankkártyás fizetés ikon alatt a Kimenő számlák bankkártyás fizetéshez 

ablakban az alapértelmezett szűrés a „Szűrés” menüpontban „Mind”. 
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Bankkártyás bank dátuma 

Pénztári kivonatok modulban bankkártyás fizetés alkalmazásakor a 

generálódó technikai bank dátuma a pénztárbizonylat keltének dátuma. 

 

3.4. ÁFA bevallás 

Bármikor nyitható ÁFA bevallás 

ÁFA bevallás modulban bármikor nyitható ÁFA időszak. Azaz az adott időszaki 

ÁFA bevallás akár hó közben is megnyitható, de a zárás dátuma csak hó vége 

lehet (vagyis jövőbeni dátum is lehet). 

Példa: 2012.03.15-én megnyitható 2012.03.01-2012.03.31. időszakra ÁFA 

bevallás.  
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4. Főkönyv 

4.1. Főkönyv 

Összepontozás oszlopai 

Főkönyv modul „Akciók/Összepontozás” menüpontjából indítható 

összepontozás funkció esetében a Tétel választása az összepontozáshoz 

ablakra felkerült egy új oszlop „CAR”. 

A „CAR” mező tartalmazza a tételhez kapcsolódó gépjármű azonosító számát. 

A Tétel választása az összepontozáshoz ablakon megváltozott az oszlopok 

sorrendje. 

 

1. tartozik/követel 

2. összeg 

3. partner neve 

4. gazdasági esemény dátuma 

5. CAR ID 

6. Alvázszám 
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5. Gépjárműkereskedelem 

5.1. Új gépjármű értékesítés 

Rendszám oszlop 

Új gépjármű értékesítés modul Új gépjármű értékesítés ablakra felkerült a 

„Rendszám” oszlop. 

 

Vevő és üzembentartó ID 

Új gépjármű értékesítés modul Új gépjármű vevői megrendelések 

karbantartása ablakon a „Vevő” és az „Üzembentartó” mező mellé felkerült 

azok rendszerbeli azonosító ID száma. 
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5.2. Új gépjármű beérkeztetés 

Beérkezés dátuma nem módosítható 

Új gépjármű beérkeztetés modulban az Új gépjármű telepre érkeztetésének 

felvitele ablakban az „Érk.dátuma” mező tartalma maximum 1 héttel 

dátumozható vissza. 

 

Célraktár mező kitöltése kötelező 

Új gépjármű beérkeztetés modulban az Új gépjármű telepre érkeztetésének 

felvitele ablakban a „Célraktár” mező kitöltése kötelező. 
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6. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások 

6.1. Új gépjármű értékesítés 

IMS Gyártási év 

Új gépjármű értékesítés modul „IMS” menüpontjából nyíló Gépjármű készlet 

ablakra felkerült egy „Gyártási év” oszlop, a „Modell megnevezés” oszlopot 

követően. 
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7. Jelentések 

7.1. Új gépjármű jelentések 

Új korosító riport 

Új gépjármú jelentések modul „Készletek/Spec.korosító riport” menüpontból 

indítható új korosító riport: „Új gépjármű készlet”. 

A riport 3 szempont szerint tartalmazza korosítva a gépjármű készletet: 

Fizikai készlet: a gépjármű beérkezésekor megadott érkezési dátumhoz 

viszonyítja a korosítást. 

Pénzügyi készlet: a gépjármű bejövő GENI számla számla dátumához 

viszonyítja a korosítást. 

Számviteli készlet: a gépjármű bejövő GENI számla teljesítési dátumához 

viszonyítja a korosítást. 

A riport indítását követően meg kell adni a riport szűrési feltételeit. 

 

Pipálással választható a riport: 
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 Csak a szabad készlet korosítását tartalmazza-e 

 Csak a végszámlázott készletet tartalmazza-e 

Amennyiben egyik sem kerül kiválasztásra a riport tartalmazni fogja az összes 

készletet. 

Pipálással választható a riport hány napja készleten lévő gépjárműveket 

tartalmazza: 

 0-59 nap 

 60-89 nap 

 90-179 nap 

 180 napon túli 

Treffeléssel választható mely „Üzlet” adatait tartalmazza a riport. 

 

 

A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 CAR ID 

A készleten lévő jármű K2D rendszerbeli azonosító száma 

 Alvázszám 

A készleten lévő  jármű alvázszáma 

 Belső GENI számla szám 

A készleten lévő jármű bejövő számlájának K2D száma 

 Összeg 

A készleten lévő jármű bejövő számla összege 

 Szállító ID I 

A készleten lévő jármű K2D-ben rögzített Szállító ID I száma 

 Szállító ID II 
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A készleten lévő jármű K2D-ben rögzített Szállító ID I száma 

 Gyártmány 

A készleten lévő jármű gyártmánya 

 Modell 

A készleten lévő jármű modellje 

 Beérkezés dátuma 

A készleten lévő jármű beérkeztetésekor megadott beérkezési dátum 

 Fizikai készleten töltött napok száma 

A készleten lévő jármű fizikai készleten töltött napok száma 

 Számla dátuma 

A készleten lévő jármű bejövő számlájának számla dátuma 

 Pénzügyi készleten töltött napok száma 

A készleten lévő jármű pénzügyi készleten töltött napok száma 

 Teljesítési dátum 

A készleten lévő jármű bejövő számlájának teljesítési dátuma 

 Számviteli készleten töltött napok száma 

A készleten lévő jármű számviteli készleten töltött napok száma 

 

7.2. Használt gépjármű jelentések 

Új korosító riport 

Használt gépjármú jelentések modul „Készletek/Spec.korosító riport” 

menüpontból indítható új korosító riport: „Használt gépjármű készlet”. 

A riport 3 szempont szerint tartalmazza korosítva a gépjármű készletet: 

Fizikai készlet: a gépjármű beérkezésekor megadott érkezési dátumhoz 

viszonyítja a korosítást. 

Pénzügyi készlet: a gépjármű bejövő GENI számla számla dátumához 

viszonyítja a korosítást. 

Számviteli készlet: a gépjármű bejövő GENI számla teljesítési dátumához 

viszonyítja a korosítást. 

A riport indítását követően meg kell adni a riport szűrési feltételeit. 
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Pipálással választható a riport: 

 Csak a szabad készlet korosítását tartalmazza-e 

 Csak a végszámlázott készletet tartalmazza-e 

Amennyiben egyik sem kerül kiválasztásra a riport tartalmazni fogja az összes 

készletet. 

Pipálással választható a riport hány napja készleten lévő gépjárműveket 

tartalmazza: 

 0-59 nap 

 60-89 nap 

 90-179 nap 

 180 napon túli 

Treffeléssel választható mely „Üzlet” adatait tartalmazza a riport. 
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A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 CAR ID 

A készleten lévő jármű K2D rendszerbeli azonosító száma 

 Alvázszám 

A készleten lévő  jármű alvázszáma 

 Belső GENI számla szám 

A készleten lévő jármű bejövő számlájának K2D száma 

 Összeg 

A készleten lévő jármű bejövő számla összege 

 Szállító ID I 

A készleten lévő jármű K2D-ben rögzített Szállító ID I száma 

 Szállító ID II 

A készleten lévő jármű K2D-ben rögzített Szállító ID I száma 

 Gyártmány 

A készleten lévő jármű gyártmánya 

 Modell 

A készleten lévő jármű modellje 

 Beérkezés dátuma 

A készleten lévő jármű beérkeztetésekor megadott beérkezési dátum 

 Fizikai készleten töltött napok száma 

A készleten lévő jármű fizikai készleten töltött napok száma 

 Számla dátuma 

A készleten lévő jármű bejövő számlájának számla dátuma 

 Pénzügyi készleten töltött napok száma 

A készleten lévő jármű pénzügyi készleten töltött napok száma 

 Teljesítési dátum 

A készleten lévő jármű bejövő számlájának teljesítési dátuma 

 Számviteli készleten töltött napok száma 

A készleten lévő jármű számviteli készleten töltött napok száma 

 


