
   

HÍRLEVÉL 2012.május 

Tisztelt Ügyfelünk!  

Örömmel tájékoztatjuk a 2012 májusában 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 

05.030  Email cím, kötelező/normál típus 
megjelenítés  

 xd16serwsord_bal.rpt ver: 6 Munkalap riporton nyomtatási dátum 

05.032  Normál belső munkalap beszerzési ár 

05.032  Gépjármű cserekor email és kontakt 

partner csere 

 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Kitárolás 

Verzió Riport Leírás 

 xd16strfreestck.rpt ver: 5 

 

xd16strfreegstck.rpt ver: 5 

Egységár oszlop 

 xd16strfreegstck.rpt ver: 5 Egységár oszlop 

05.026  Exporton cikkcsoport és raktár 

 xd16str_less_list1.rpt ver: 5, 
xd16str_less_list.rpt ver: 7 

Minimum/optimum készlet megjelenítés 

05.025  Raktárközi mozgás alkatrészfoglalás 
megőrzésével 
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2.2. Betárolás – Gyári alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.020  Árrés módosítás magasabb beszerzési 
árnál 

 xd16strsuplstrin_s.rpt ver: 5 Cikkcsoport és normál/sürgős 

csoportosítás 

05.026  MNB árfolyam kezelés 

05.009  Árrés módosítás 

 
2.3. Betárolás – Egyéb alkatrészek 

Verzió Riport Leírás 

05.005  MNB árfolyam kezelés 

 
2.4. Alkatrész böngésző 

Verzió Riport Leírás 

 xd16strparthist.rpt ver: 11 
xd16strgparthist.rpt ver: 12 

 

 

xd16strgparthist.rpt ver: 12 

Raktár név és célraktár megjelenítés 

3. Pénzügy 

3.1. Bejövő számla rögzítés 

Verzió Riport Leírás 

05.018  Jóváíró betárolás helyesbítő száma 
jelölés 

05.021  EU-s számla kontírozása 

05.015  Gépjárművenként költséghely 

 



   

4 

3.2. Általános kimenő számlázás 

Verzió Riport Leírás 

  Mínuszos kimenő számla kiállítása 

05.007  Gépjárművenként költséghely 

 
3.3. Pénztári kivonatok 

Verzió Riport Leírás 

05.006  Címletjegyzéken többlet és hiány 

05.005  Frissülő egyenleg 

05.011  Bankkártyás f izetésnél partner ID 
keresés 

05.012  Teljes ablakos képernyő 

 
3.4. Számlaböngésző 

Verzió Riport Leírás 

05.004  Fizetési mód módosítás  

 
3.5. Folyószámla kezelés 

Verzió Riport Leírás 

05.005  Nyitó számla ÁFA 
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3.6. ÁFA bevallás 

Verzió Riport Leírás 

 xd16accdifftax.rpt ver: 11 Bejövő számlával nem rendelkező 
jármű beszerzési ára 

05.004 xd16accvatsum_d.rpt ver: 2, 
xd16accvatsum_ds.rpt ver: 2 

Új ÁFA riportok 

 

3.7. Tárgyi eszköz 

Verzió Riport Leírás 

05.004  Több új fejlesztés 

4. Főkönyv 

4.1. Kontírozás 

Verzió Riport Leírás 

  Új különbözeti ÁFA kontírozás 

  INTR számlák 0 számlaosztályba 

könyvelése 

 

4.2. Főkönyv 

Verzió Riport Leírás 

05.020  Eltérő könyvelési év alkalmazása 
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5. Gépjárműkereskedelem 

5.1. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

05.007  Szerviz előjegyzés költségviselője 

05.016  Munkafelvevő a munkalap előjegyzésen 

05.017  Munkalap adatai az értékesítésben 

 

5.2. Új gépjármű beérkeztetés 

Verzió Riport Leírás 

05.006  Szerviz előjegyzés költségviselője 

05.006  Szerviz előjegyzés részlege 

 
5.3. Új gépjármű beszerzés 

Verzió Riport Leírás 

05.002  Több raktári jognál raktár választás 

 

5.4. Használt gépjármű értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

05.006  Szerviz előjegyzés költségviselője 

05.011  Munkafelvevő a munkalap előjegyzésen 

05.010  Belső számla jóváhagyása 

05.012  Munkalap adatai az értékesítésben 
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6. Jelentések 

6.1. Szervizjelentések 

Verzió Riport Leírás 

 xd16serserinf_p_d1.rpt ver: 1 Teljesítmény kimutatás csoportonként 

 xd16str_part_trads.rpt ver: 1 Adott időszaki alkatrész forgalom 
cikkenként 

 xd16serserinf_p_ds.rpt ver: 1 Szervizjelentés adott időszakra 
felhasznált alkatrészekre 

05.011 xd16str_part_crc_d.rpt ver: 1 Adott időszaki alkatrész forgalom 
cikkenként 

 xd16serserinf_d4.rpt ver: 1 Teljesítmény kimutatás személyenként 

 
6.2. Új gépjármű jelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.003 xd16carsale_div.rpt ver: 6, 
xd16carsale_divs.rpt ver: 6 

Teljesítési dátum szűrés 

 

6.3. Használt gépjármű jelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.002 xd16shcsale_div.rpt ver: 7, 

xd16shcsale_divs.rpt ver: 7 

Teljesítési dátum szűrés 

05.003  Megrendelve státusz előszűrés 

7. Feladatkezelés 

7.1. Automatikus feladatok 

Verzió Riport Leírás 

  Új 1-2-3 évente generálódó 

szervizbehívó 
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8. Peugeot márkakereskedéseket érintő módosítások  

8.1. Munkalap 

Verzió Modul Leírás 

  Proforma számlán és munkalapon 
ügyfél ID 

9. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások  

9.1. Új gépjármű értékesítés 

Verzió Modul Leírás 

 xd16carslecontrhon.rpt ver: 3 Adásvételi szerződésen nettó és bruttó 
ár 

 xd16carslecontrhon.rpt ver: 3 Adásvételi szerződés 2.1. pont 

  Eltérő assistance a 10 és 10-15 éves 
járművekre 

10. Ford márkakereskedéseket érintő módosítások  

 

Verzió Modul Leírás 

  Új interfész 
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1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Email cím, kötelező/normál típus megjelenítés  

Munkalap modul főablakra felkerült egy új oszlopba az adott munkalaphoz 

rögzített e-mail cím és egy új oszlopba, hogy az adott munkalap kötelező vagy 

normál szerviz típusú-e. 

 

Munkalap riporton nyomtatási dátum 

Munkalap modulból nyomtatható „Munkalap” riportra (xd16serwsord_bal.rpt 

típusú) felkerült a „Nyomtatás dátuma”. 
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Normál belső munkalap beszerzési ár  

Munkalap modulban „Normál belső” típusú Belső munkalapok esetében a 

„Munkalapra” (A munkalaphoz tartozó műveletek és alkatrészek ablakra) 

beszerzési áron kerülnek fel az alkatrészek (eddig listaáron kerültek fel, és csak 

számlázhatóba állításkor a próbaszámlán kerültek meghatározásra a megfelelő – 

beszerzési árak). 
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Gépjármű cserekor email és kontakt partner csere 

Munkalap modul Kijelölt munkalap adatainak módosítása ablakon, 

amennyiben a gépjármű kicserélésre kerül egy másikra, a cserével egyidejűleg a 

„Kontakt személy” és az „E-mail cím” is kicserélésre kerül. 

 



   

13 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Kitárolás 

Egységár oszlop 

Kitárolás modul „Riportok/Szabad készletek/Gyári alkatrészek” menüpontból 

lehívható „X napnál régebbi gyári aktuális szabad készlet” riportra felkerül 

egy „Egységár” oszlop. 

 

Egységár oszlop 

Kitárolás modul „Riportok/Szabad készletek/Egyéb alkatrészek” menüpontból 

lehívható „X napnál régebbi nem gyári aktuális szabad készlet” riportra 

felkerül egy „Egységár” oszlop. 
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Exporton cikkcsoport és raktár 

Kitárolás modul Készlet kitárolás ablak „Készlet export” menüpontból 

lehívható „Készlet export” excel (csv file) file-ra felkerült egy „Cikkcsoport” és 

egy „Raktár” oszlop. 

 

Minimum/optimum készlet figyelés 

Kitárolás modul Készlet kitárolás ablak „Riportok/Fogyási 

lista/Számlakapcsolattal” menüpontból indítható „Fogyási lista” és a 

„Riportok/Fogyási lista/Egyéb típus is” menüpontból indítható „Fogyási lista” 

riportokra felkerültek az alábbiak: 

 KF 

Az adott cikk esetében történik-e készletszint figyelés 

 Min 

Az adott cikk esetében mennyi a minimum készlet szint 

 Opt. 

Az adott cikk esetében mennyi az optimum készlet szint 
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Raktárközi mozgás alkatrészfoglalás megőrzésével 

Kitárolás modulban elkészült egy új funkció, melynek segítségével úgy lehet 

raktárközi mozgást elvégezni, hogy a készletfoglalás megmarad az adott cikken.  

Kitárolás modul Kitárolás karbantartás ablakon a raktárközi mozgás szokásos 

beállításait követően (Átadó, Átvevő, Raktár, Célraktár) az OK gomb 

megnyomása után egy új ikon jelenik meg  Raktárközi mozgás 

készletfoglalás megőrzésével.  

Az ikon megnyomását követően a Készletek kiválasztása ablakban kell a 

raktárközi mozgásban résztvevő cikkeket kiválasztani.  
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A Raktárközi mozgás készletfoglalás megőrzésével ikon alól csak a foglalt cikkek 

mozgathatóak. 

OK gomb megnyomását követően azonnal elkészül a raktárközi mozgás kitárolás 

(„Átadva” státuszba kerül). 

 

Ez a típusú raktárközi mozgás 1 lépésből áll, a kitárolással egyidejűleg elkészül a 

betárolás is, azaz – az egyéb raktárközi mozgással ellentétben – nincs szükség a 

Betárolás modulban a betárolás elvégzésére. 

A funkc i ó bővebb működ és éről  érdekl ődj ön a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai nál .  

 

2.2. Betárolás – gyári alkatrészek 

Árrés módosítás magasabb beszerzési árnál  

Betárolás – gyári alkatrészek modulban gyári alkatrészek betárolásakor 

amennyiben egy adott cikk magasabb áron kerül betárolásra, mint eddig, akkor 

a magasabb áron történt betárolást követően ez a magasabb beszerzési ár 

visszaírásra kerül a Gyári alkatrészek törzsbe.  

A beszerzési ár felülírásával egyidejűleg a törzsben az árrés, vagy a listaár is 

módosításra kerül (Eddig csak a listaár módosítására volt lehetőség). 

Beállítása az Alkatrész típusok karbantartása modulban történik. 
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„Listaár módosítása” mező jelölésével a magasabb beszerzési ár módosítással 

együtt a listaár kerül módosításra. 

„Árrés módosítása” mező jelölésével a magasabb beszerzési ár módosítással 

együtt az árrés kerül módosításra. 

A beá l l ítás hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai na k s egíts égé t.  

 

Cikkcsoport és normál/sürgős csoportosítás  

Betárolás – gyári alkatrészek modul Gyári alkatrészek raktári betárolása 

ablak „Riportok/Bevételezések/Egy szállítóra/Összesített” menüpontból lehívható 

„Adott szállítóhoz tartozó betárolások” riport végére felkerült egy „Rendelési 

típus” összesítő (Pl. Normál/Sürgős) és egy „Cikkcsoport” összesítő. 
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A riport tartalma nem változott. 

MNB árfolyam kezelés 

Betárolás – gyári alkatrészek modul Új gyári cikk betárolás rekord felvitele 

ablakon amennyiben külföldi devizában rögzítünk betárolást (Pl. EUR), akkor az 

MNB árfolyam kezelés az alábbiak szerint alakul: 

- Amennyiben még nincsen aktuális napi árfolyam, a rendszer automatikusan az 

előző napit használja. 

- Amennyiben van aktuális napi árfolyam, a rendszer letölti azt, és 

automatikusan azzal számol. 
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A fenti működés feltétele, hogy a rendszerben beállításra kerüljön, az 

automatikus MNB árfolyam kezelés. 

A beá l l ítás hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai na k s egíts égé t.  

 

Árrés módosítás 

Betárolás – gyári alkatrészek modul Új gyári cikk betárolás felvitele/Gyári 

alkatrész betárolás módosítása ablakon a „Listaár árrése” mező tartalma is 

módosítható (a „Beszerzési ár” mellett). 

Amennyiben a „Listaár árrése” mező módosításra kerül a rendszer 

automatikusan módosítja a „Beszer.ár” mezőt is. 
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2.3. Betárolás – egyéb alkatrészek 

MNB árfolyam kezelés 

Betárolás – egyéb alkatrészek modul Új nem gyári cikk betárolás felvitele 

ablakon amennyiben külföldi devizában rögzítünk betárolást (Pl. EUR), akkor az 

MNB árfolyam kezelés az alábbiak szerint alakul: 

- Amennyiben még nincsen aktuális napi árfolyam, a rendszer automatikusan az 

előző napit használja. 

- Amennyiben van aktuális napi árfolyam, a rendszer letölti azt, és 

automatikusan azzal számol. 
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A fenti működés feltétele, hogy a rendszerben beállításra kerüljön, az 

automatikus MNB árfolyam kezelés. 

A beá l l ítás hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai na k s egíts égé t.  

 

2.4. Alkatrész böngésző 

Raktár név és célraktár megjelenítés 

Alkatrész böngésző modulban adott cikkre a  Készlettörténeti riport 

ikonnal indítható el a „Gyári készlettörténet” és a „Nem gyári készlettörténet” 

riport. 
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Mindkettő riporton az alábbi módosítások történtek: 

- Felkerült a raktár kódja mellé, annak megnevezése. 

- Raktárközi mozgás esetén a „Célraktár” is megjelenítésre kerül. 
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3. Pénzügy 

3.1. Bejövő számla rögzítés 

Jóváíró betárolás helyesbítő száma jelölés  

Bejövő számla rögzítés modulban „Gyári alkatrészbeszerzés” vagy „Egyéb 

alkatrészbeszerzés” típusú bejövő számla rögzítésekor az Új számla 

felvitele/Aktuális számla adatainak módosítása ablakon a „Helyesbítő” 

számla mező automatikusan pipálásra kerül abban az esetben, ha a bejövő 

számlához jóváíró betárolás kerül csatolásra.  

 

A „Helyesbítő” mező jelölése manuálisan továbbra is módosítható. 

EU-s számla kontírozása 

Bejövő számla rögzítés modulban „Közösségen belüli számla” rögzítésekor 

annak kontírozása automatikusan történik. 
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A számla rögzítése a Bejövő számla rögzítés modulban a már megismert 

módon történik.  

 

Jóváhagyást követően a Kontírozás (Főkönyvi dimenzionálás) modulban 

történik a számla kontírozás. 
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A felrögzített számla ÁFA kontírozása úgy történik, hogy a számla egyidejűleg 

kerül fizetendő és visszaigénylendő pozícióba is. (Tartozik 466 – Követel 467) 

Az ÁFA főkönyvi számok beállítása az Általános bejövő számla típusok 

modulban, az egyes altípusok „ÁFA fők.szám” és „Fiz.ÁFAfők.sz.” mezőkben 

történik. 

 

Gépjárművenként költséghely 

Bejövő számla rögzítés modulban „Új gj.-hez tartozó egyéb”, vagy „H.gj.-hez 

tartozó egyéb” típusú bejövő számla rögzítésekor, az Új számla 

felvitele/Aktuális számla adatainak módosítása ablakon a  ikon 

megnyomását követően megjelenő Számlához gépjárművek megadása 

ablakon gépjárművenként adható meg költséghely. 
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A rendszer a költséghelyet előtölti a beérkeztetéskor megadott aldivízióhoz 

tartozó költséghellyel, de a költséghely manuálisan módosítható. 

3.2. Általános kimenő számlázás 

Mínuszos kimenő számla kiállítása  

Általános kimenő számlázás modulban lehetőség van minden előzmény nélkül 

mínuszos számlát kiállítani.  

Az Új számla felvitele ablakon a „Cikk/Szolgáltatás” felrakásakor a „Menny.” 

oszlopban a számlázott mennyiség elé kell negatív (-) jelet tenni. 

OK-t követően a „Visszafizetendő” jelölőnégyzet automatikusan pipálásra 

kerül. 
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A megfelelő adatok kitöltését követően (a számla további adatainak megadása 

megegyezik a korábban megismerttel) a  gomb megnyomásával 

nyomtatódik a számla. 

Gépjárművenként költséghely 

Általános kimenő számlázás modulban új „Gj.számla (több gj. egy szlán)” 

típusú számla rögzítésekor az Új számla felvitele ablakon tételenként (azaz 

gépjárművenként) adható meg külön költséghely. 
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A tételek rögzítésekor a gépjármű kiválasztását követően a rendszer a gépjármű 

utókalkulációjából előtölti a költséghely mező tartalmát, de a mező manuálisan 

módosítható. 

3.3. Pénztári kivonatok 

Címletjegyzéken többlet és hiány 

Pénztári kivonatok modulban pénztár zárásakor készíthető címletjegyzéken 

megjelenítésre kerül a hiány, vagy többlet összege (amennyiben van ilyen).  
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A többlet összege pozitív, a hiány összege negatív összeggel jelenik meg.  

Frissülő egyenleg 

Pénztári kivonatok modulban a Kijelölt kivonat módosítása ablakon a pénztár 

záró egyenlege azonnal módosul, amennyiben egy bizonylat státusza „Fizetve” 

állapotra változik. (Nem szükséges a kilépés). 
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Bankkártyás fizetésnél partner ID keresés 

Pénztári kivonatok modul Új kivonat felvitele/Kijelölt kivonat módosítása 

ablakról a  Bankkártyás fizetés ikonnal indítható Kimenő számlák 

bankkártyás fizetéshez ablakon a „Partner” mezőben lehetőség van a partner 

ID-re keresni. 

 

Teljes ablakos képernyő 

Pénztári kivonatok modul Kijelölt kivonat módosítása ablak dupla 

kattintással teljes képernyőre nyitható. 
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3.4. Számlaböngésző 

Fizetési mód módosítás  

Számlaböngésző modulban, amennyiben egy számla státusza még 

„Nyomtatható” a Számla adatok megtekintése ablak „Módosítás/Fizetési mód”  

menüpontban az adott számla fizetési módja módosítható. 
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3.5. Folyószámla kezelés 

Nyitó számla ÁFA 

Folyószámla kezelés modul „Technikai szla”. menüpontjában rögzíthető „Nyitó 

kimenő számla” típusú VIRO és „Nyitó bejövő számla” típusú VIRI számla 

rögzítésekor az Új nyitó kimenő számla felvitele és az Új nyitó bejövő számla 

felvitele ablakban az „ÁFA” jelölőnégyzet alapértelmezetten nincs pipálva.  

 

3.6. ÁFA bevallás 

Bejövő számlával nem rendelkező jármű beszerzési ára  

ÁFA bevallás modul „Riportok/Kül.ÁFÁ-s riportok/Kül.ÁFA info” menüpontból 

indítható „Különbözeti ÁFA (beszerzés és eladás)” riporton azoknál a 

gépjárműveknél melyeknek nincs felrögzített bejövő (GENI) számlája a rendszer 

a Használt gépjármű beszerzés modulban felrögzített beszerzési értéket 

jeleníti meg. 
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Új ÁFA riportok 

ÁFA bevallás modul ÁFA bevallás ablak „Riportok/Új ÁFA riportok” 

menüpontból 3 új ÁFA riport hívható le. 

1. ”Összesítő riport” menüpont: „ÁFA Összesítő” 

A riport tartalmazza a generált ÁFA időszakra ÁFA kulcsonként az összesített 

ÁFA összegeket. 
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A riport első része tartalmazza a Kimenő számlák után befizetendő ÁFA 

összegeket ÁFA kulcsonként/típusonként. 

Továbbá külön sorban tartalmazza az Előleg utáni ÁFA-t, illetve a Használt 

ingóság (korábban Különbözeti ÁFA) összegeket. 

Az első rész végét összesítés zárja. 

A riport második része a Bejövő számlák alapján levonható ÁFA összegeket 

tartalmazza ÁFA kulcsonként. Nem tartalmazza a nem levonható ÁFA 

összegeket, ez külön riportálható. 

 

A riport harmadik része egy összesítést tartalmaz. 

 

2. „ÁFA analitika” menüpont: „ÁFA analitika” 

Az „ÁFA összesítő” riportot alátámasztó analitika.  

A riport tartalmazza az adott generált ÁFA időszakra ÁFA kulcsonként tételesen: 

 Számlaszám 

 Számla partnere 
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 ÁFA kulcs 

 ÁFA alapja 

 ÁFA mértéke 

 Számla teljesítési dátuma 

 

A riport ÁFA kulcsonként tartalmaz összesítőt. 

3.”Kül.ÁFA info” menüpont: „Különbözeti ÁFA (beszerzés és eladás)” 

A riport adott legenerált ÁFA időszakra tartalmazza a Használt ingóság adója alá 

vont használt gépjárművek különbözeti ÁFA összegét. 

A riport tartalma megegyezik a korábban már megismert „Riportok/Kül.ÁFÁ-s 

riportok/Kül.Áfa info” menüpontból lehívható „Különbözeti ÁFA (beszerzés és 

eladás)” riporttal. 
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3.7. Tárgyi eszköz 

Több új fejlesztés 

Tárgyi eszköz modulban az alábbi új fejlesztések készültek el:  

1.”Leltári szám” folyamatosan növekvő 

Új tárgyi eszköz felvitelekor a rendszer automatikusan osztja ki a növekvő leltári 

sorszámot. 

A sorszámozáshoz külön tetszőleges sorszámozási maszk állítható be.  

 

Működés e rends zerpa ra mét er  függő, b eá ll ítás á hoz kér j e a  DLM Sol uti ons 
munka tá rsai na k s egíts égé t.  

2.”Leírási kulcsok” megjelenítése  

A Tárgyi eszköz modul Adatok módosítása ablak „Leírás” fülre felkerültek az 

alábbi adatok: 

 Leírási kulcs adótörvény szerinti %-ban 

 Leírási kulcs számviteli törvény szerinti % 

  Maradványérték adótörvény szerinti 

 Maradványérték számviteli törvény szerint 
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3. „Leltári szám” sorrend 

Tárgyi eszközök nyilvántartása ablakon az 1. oszlop a „Leltári szám”.  
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4. Főkönyv 

4.1. Kontírozás 

Új különbözeti ÁFA kontírozás  

A Használt gépjármű értékesítés modulban kiállított Használt ingóság adója 

alá vont termék (Különbözeti ÁFA) ÁFA kulcsú SHCO számla  kontírozása 

történhet egy új módszerrel. 

E szerint tetszőleges főkönyvi szám paraméterezhető be, mind a Tartozik, mind 

a Követel oldalra. 

A főkönyvi számok beállítása a Számlatípusok paraméterezése modulban 

történik, az SHCO típusú számla alatt.  

 

Beállítást követően a Kontírozás modulban a számla újrakontírozást követően 

már az új főkönyvi számok jelennek meg. 
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A funkc i ó működés e  rends zerpa ra méter  fü ggő,  beá l l ításá hoz kér j e a  DLM Sol uti ons 

munka tá rsai na k s egíts égé t.  

 

INTR számlák 0 számlaosztályba könyvelése 

Kontírozás (Főkönyvi dimenzionálás) modulban lehetőség van az INTR belső 

számlákat 0-s főkönyvi számokra, a 0-s főkönyvi osztályba könyvelni. 

A főkönyvi számok beállítása a Belső munkalap karbantartó modulban belső 

munkalap típusonként történik.  
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A beá l l ítás hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai na k s egíts égé t.  

A beállítást követően a számlák újrakontírozása után, azok már a megfelelő 0-s 

főkönyvi számra kontírozódnak. A számlák feladása a Főkönyv felé és azok 

riportozása a már megismert módon történik. 
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4.2. Főkönyv 

Eltérő könyvelési év alkalmazása  

K2D rendszerben elkészült az a fejlesztés, amelynek segítségével a 

hagyományostól eltérő üzleti évet is használhatunk könyvelési évnek. Azaz a 

könyvelési év nem csak január 1-től december 31-ig tarthat. 

A Főkönyv modulban az eltérő könyvelési év alkalmazható a könyvelésben, az 

év zárás, nyitás során és a főkönyvi riportok esetében is (pl. „Főkönyvi kivonat”, 

„Főkönyvi karton”). 
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5. Gépjárműkereskedelem 

5.1. Új gépjármű értékesítés 

Szerviz előjegyzés költségviselője 

Új gépjármű értékesítés modul Új gépjármű vevői megrendelések 

karbantartása ablak „Átadás/Felkészítés” menüpontjából az adott gépjármű 

átküldhető a szerviznek felkészítésre. Az átküldött előjegyzés költségviselője a 

Munkalap modulban minden esetben az értékesítő által az Új gépjármű 

értékesítés modulban beállított költségviselő lesz.  

 

Ezt a költségviselőt a Munkalap modulban csak a jogosultsággal rendelkező 

felhasználó módosíthatja. 

A jogosultság beállítása a Jogosultsági rendszer karbantartása modulban az 

ID41822 kontrollal történik. 
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A beá l l ítás hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai na k s egíts égé t.  

 

Munkafelvevő a munkalap előjegyzésen  

Új gépjármű értékesítés modul Új gépjármű vevői megrendelések 

karbantartása ablak „Átadás/Felkészítés” menüpontjából induló A vevői 

gépjármű rendeléshez tartozó munkalap előjegyzések ablakra felkerül egy új 

oszlop „Munkalap rögzítő”. Az oszlop megmutatja, hogy az adott igényhez 

tartozó munkalapot mely munkafelvevő nyitotta meg. 

 



   

44 

Munkalap adatai az értékesítésben 

Új gépjármű értékesítés modul Új gépjármű vevői megrendelések 

karbantartása ablak „Átadás/Felkészítés” menüpontjából induló A vevői 

gépjármű rendeléshez tartozó munkalap előjegyzések ablakra felkerült egy új 

ikon  Előjegyzésből készült munkalap adatainak megtekintése.  

Az ikon megnyomásával az értékesítő informálódhat a felkészítésre átküldött 

gépjármű munkalapjáról. 

 

A Munkalap információk ablak tartalmazza az alábbi információkat: 

 Munkalap ID 

M unkalapszám 

 Előjegyzés I 

Az előjegyzés azonosító száma 

 Állapot 

Munkalap állapota 

 Összeállította 

Munkafelvevő 

 Összeáll 

Összeállítás időpontja 

 Ml.típus 

Munkalap típusa 

 Partner neve 

A munkalap költségviselője 
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 Gépjármű ID 

A gépjármű K2D azonosítója 

 Rendszám 

A gépjármű rendszáma 

 Típus 

A gépjármű márkája, típusa 

 Műveletek 

A gépjárművön elvégzett műveletek 

 Alkatrészek 

A gépjárműbe beépített alkatrészek 

 

5.2. Új gépjármű beérkeztetés 

Szerviz előjegyzés költségviselője 

Új gépjármű beérkeztetés modul A kijelölt gépjármű telepre érkeztetésének 

módosítása ablak  Szerviz előjegyzés ikonjával az adott gépjármű 

átküldhető a szerviznek felkészítésre. Az átküldött előjegyzés költségviselője a 

Munkalap modulban minden esetben a beérkeztetést végző által az Új 

gépjármű beérkeztetés modulban beállított költségviselő lesz.  
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Ezt a költségviselőt a Munkalap modulban csak a jogosultsággal rendelkező 

felhasználó módosíthatja. 

A jogosultság beállítása a Jogosultsági rendszer karbantartása modulban az 

ID41861 kontrollal történik. 

 

A beá l l ítás hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai na k s egíts égé t.  

 

Szerviz előjegyzés részlege 

Új gépjármű beérkeztetés modul A kijelölt gépjármű telepre érkeztetésének 

módosítása ablak  Szerviz előjegyzés ikonjával az adott gépjármű 

átküldhető a szerviznek felkészítésre. 

A Munkalap előjegyzés ablakra felkerült a „Részleg” mező, ahol beállítható, 

hogy a jármű mely szerviz részleghez kerüljön. 
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5.3. Új gépjármű beszerzés 

Több raktári jognál raktár választás  

Új gépjármű beszerzés modulban, amennyiben az adott felhasználónak több 

raktárhoz is jogosultsága van, a rendelés során az Új gépjármű beszerzés 

adatok megadása ablakban kötelező raktárat választania, a „Célraktár” mező 

nem kerül automatikusan előtöltésre az alapértelmezettel.  
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5.4. Használt gépjármű beszerzés 

Szerviz előjegyzés költségviselője 

Használt gépjármű értékesítés modul Használt gépjármű vevői 

megrendelések karbantartása ablak „Átadás/Felkészítés” menüpontjából az 

adott gépjármű átküldhető a szerviznek felkészítésre. Az átküldött előjegyzés 

költségviselője a Munkalap modulban minden esetben az értékesítő által a 

Használt gépjármű értékesítés modulban beállított költségviselő lesz.  

 

Ezt a költségviselőt a Munkalap modulban csak a jogosultsággal rendelkező 

felhasználó módosíthatja. 

A jogosultság beállítása a Jogosultsági rendszer karbantartása modulban az 

ID41963 kontrollal történik. 
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A beá l l ítás hoz kér j e a  DLM Sol uti ons  munka tá rs ai na k s egíts égé t.  

 

Belső számla jóváhagyása 

Használt gépjármű értékesítés modul Használt gépjármű értékesítés fő 

ablakára felkerült a „Belső szl. jóváhagyása” menüpont, amelyben a használt 

gépjármű értékesítők végezhetik el a belső számlák (belső munkalapok) 

jóváhagyását. 
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Munkafelvevő a munkalap előjegyzésen  

Használt gépjármű értékesítés modul Használt gépjármű vevői 

megrendelések karbantartása ablak „Átadás/Felkészítés” menüpontjából 

induló A gépjárműhöz tartozó munkalap előjegyzés(ek) ablakra felkerül egy 

új oszlop „Munkalap rögzítő”. Az oszlop megmutatja, hogy az adott igényhez 

tartozó munkalapot mely munkafelvevő nyitotta meg. 

 

Munkalap adatai az értékesítésben 

Használt gépjármű értékesítés modul Használt gépjármű vevői 

megrendelések karbantartása ablak „Átadás/Felkészítés” menüpontjából 

induló A gépjárműhöz tartozó munkalap előjegyzés(ek) ablakra felkerült egy 

új ikon  Előjegyzésből készült munkalap adatainak megtekintése.  

Az ikon megnyomásával az értékesítő informálódhat a felkészítésre átküldött 

gépjármű munkalapjáról. 
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A Munkalap információk ablak tartalmazza az alábbi információkat: 

 Munkalap ID 

M unkalapszám 

 Előjegyzés I 

Az előjegyzés azonosító száma 

 Állapot 

Munkalap állapota 

 Összeállította 

Munkafelvevő 

 Összeáll 

Összeállítás időpontja 

 Ml.típus 

Munkalap típusa 

 Partner neve 

A munkalap költségviselője 

 Gépjármű ID 

A gépjármű K2D azonosítója 

 Rendszám 

A gépjármű rendszáma 

 Típus 

A gépjármű márkája, típusa 

 Műveletek 

A gépjárművön elvégzett műveletek 

 Alkatrészek 

A gépjárműbe beépített alkatrészek 
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6. Jelentések 

6.1. Szervizjelentések 

Teljesítmény kimutatás csoportonként 

Szervizjelentések modul Időszaki szervizjelentések ablak 

„Riportok/Teljesítmény kimut.” menüpontjából lehívható új riport „Teljesítmény 

kimutatás csoportonként” néven. 

A riport adott időszakra vagy munkalap tartományra részlegenként mutatja a 

Munkadíj, Alvállalkozó, Anyag és Összesen számlaértéket, költséget és a 

fedezetet. 

A riport indítását követően annak szűrési feltételeit kell megadni: 

 Dátum szűrés: kiválasztását követően meg kell adni, hogy az adatokat:  

 Számla dátum: azaz a számla kiállításának dátuma, vagy  

 Teljesítési dátum: azaz a számla teljesítési dátuma szerint szeretnénk 

megjeleníteni. 

 Munkalap ID szűrés: kiválasztását követően meg kell adni a kezdő és a 

befejező munkalap számot, melyet a riporton szeretnénk látni. 

 Részleg: meg kell adni mely részlegekre akarjuk a riportot lehívni  

 Munkalap típus: meg kell adni mely típusú munkalapokra akarjuk lehívni 

az adatokat  

 Számla típus: mely típusú szerviz számlákra akarjuk szűrni az adatokat: 

SERO, GARO, INTR 
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A szűrési paraméterek megadását követően megjelenik a riport. 

 

A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 Csoport 

Részleg megnevezése 

 Megnevezés 

Számlaérték: számla nettó értéke (árbevétel) 

Költség: a számlához kapcsolódó költség pl. anyag beszerzési értéke 

 Fedezet: Számlaérték - Költség 

 Munka 

Munkadíj összege 
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 Alvállalkozó 

Alvállalkozói munka összege 

 Anyag 

Anyagdíj értékét 

 Összesen 

Munka + Alvállalkozó + Anyag  

Adott időszaki alkatrész forgalom cikkenként 

Szervizjelentések modul Időszaki szervizjelentések ablak „Riportok/Telj. 

kimut. (kisker)” menüpontjából lehívható új riport „Adott időszaki alkatrész 

forgalom cikkenként” néven. 

A riport megmutatja adott időszakra cikkenként az alkatrész forgalmat 

kiskereskedelmi (pultos) értékesítésre, azaz a beszerzési és eladási árakat és az 

árrést. 

 

 

A riport indítását követően annak szűrési feltételeit kell megadni: 

 Számla dátum: a riport a kiállított számla dátum alapján szűr 

 Teljesítési dátum: a riport a kiállított számla teljesítési dátuma alapján 

szűr 
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 Logikai raktárak: megadható mely raktárakra szűrjön a riport 

 Csak rezsis eladások: csak a rezsire (azaz saját felhasználásra) történt 

eladások kerülnek a riportra 

 Cikkcs.csoportosítás: kiválasztás esetén a riporton cikkcsoportonként 

csoportosítva jelennek meg az adatok.  

A szűrési paraméterek megadását követően megjelenik a riport. 

 

 

A riport tartalmazz az alábbiakat: 

 Raktár megnevezése 

 Cikkszám 

Az adott, értékesített cikk cikkszáma 

 Cikk 

Az adott, értékesített cikk megnevezése 

 Cikkcsoport 

Az adott, értékesített cikk cikkcsoportja 

 Mee. 

Mennyiségi egység 

 Menny. 

Az értékesített cikk mennyisége 

 Beszerzési ár  

Az értékesített cikk beszerzési ára 

 Eladási ár  

Az értékesített cikk eladási ára 
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 Eladás-Beszerzés 

Az értékesített cikk fedezete 

 Alulról számított árrés 

(Eladás-Beszerzés)/Beszerzési ár 

 Felülről számított árrés 

(Eladás-Beszerzés)/Eladási ár 

 

Szervizjelentés adott időszakra felhasznált alkatrészekre 

Szervizjelentések modul Időszaki szervizjelentések ablak „Riportok/Telj. 

kimut. (alkatr)” menüpontjából lehívható új riport „Szervizjelentés adott 

időszakra felhasznált alkatrészekre” néven. 

A riport megmutatja adott időszakra cikkenként a szervizben történt alkatrész 

felhasználási forgalmat, azaz a beszerzési és eladási árakat és az árrést.  

 

 

A riport indítását követően annak szűrési feltételeit kell megadni: 

 Számla dátum: a riport a kiállított számla dátum alapján szűr 
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 Teljesítési dátum: a riport a kiállított számla teljesítési dátuma alapján 

szűr 

 Logikai raktárak: megadható mely raktárakra szűrjön a riport 

 Részleg neve: megadható mely részlegekre szűrjön a riport 

 Munkalap info: kiválasztása esetén a riporton megjelenítésre kerül a 

munkalapszám, a megrendelés dátuma és a telephely és a riport 

munkalaponként jeleníti meg az adatokat 

 Cikkcs.csoportosítás: kiválasztás esetén a riporton cikkcsoportonként 

csoportosítva jelennek meg az adatok.  

A szűrési paraméterek megadását követően megjelenik a riport. 

 

A riport tartalmazz az alábbiakat: 

 Raktár megnevezése 

 Munkalap típusa  

 Munkalapszám 

 Megrendelés dátuma 

 Telephely 

 Cikkszám 

Az adott, értékesített cikk cikkszáma 

 Cikk 

Az adott, értékesített cikk megnevezése 

 Cikkcsoport 

Az adott, értékesített cikk cikkcsoportja 

 Mee. 

Mennyiségi egység 

 Menny. 

Az értékesített cikk mennyisége 

 Beszerzési ár  
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Az értékesített cikk beszerzési ára 

 Eladási ár  

Az értékesített cikk eladási ára 

 Eladás-Beszerzés 

Az értékesített cikk fedezete 

 Alulról számított árrés 

(Eladás-Beszerzés)/Beszerzési ár 

 Felülről számított árrés 

(Eladás-Beszerzés)/Eladási ár 

 

Adott időszaki alkatrész forgalom cikkenként 

Szervizjelentések modul Időszaki szervizjelentések ablak „Riportok/Telj. 

kimut. (alk.forg)” menüpontjából lehívható új riport „Adott időszaki alkatrész 

forgalom cikkenként” néven. 

A riport megmutatja adott időszakra cikkcsoportonként és raktáranként a teljes 

alkatrész forgalmat.  

 

 

A riport indítását követően annak szűrési feltételeit kell megadni: 

 Számla dátum: a riport a kiállított számla dátum alapján szűr 
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 Teljesítési dátum: a riport a kiállított számla teljesítési dátuma alapján 

szűr 

 Logikai raktárak: megadható mely raktárakra szűrjön a riport 

A szűrési paraméterek megadását követően megjelenik a riport. 

 

A riport tartalmazza az alábbiakat: 

 Cikkcsoport 

Cikkcsoport megnevezése 

 Raktár 

Raktár megnevezése 

 Műhely beszerz.ár  

Munkalap modulból SERO, GARO számlán kiszámlázott cikkek tényleges beszerzési értéke. Továbbá INTR 

számlán kiszámlázott cikkek tényleges beszerzési értéke, amennyiben az INTR munkalap típusa Új gépjármű 

felkészítés, vagy használt gépjármű felkészítés. 

 Műhely szlázott.ár 

Munkalap modulból SERO, GARO számlán kiszámlázott cikkek számlázott, eladási értéke. Továbbá INTR számlán 

kiszámlázott cikkek számlázott értéke, amennyiben az INTR munkalap típusa Új gépjármű felkészítés, vagy 

használt gépjármű felkészítés. 

 Műhely árrés 

 Műhely szlázott.ár – Műhely beszerz.ár 

 Raktár beszerz.ár 

Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés modulból PARO számlán kiszámlázott cikkek tényleges beszerzési 

értéke. 

 Raktár szlázott.ár 

Vevői alkatrész rendelés – Pultos értékesítés modulból PARO számlán kiszámlázott cikkek számlázott, eladási 

értéke. 

 Raktár árrés 

Raktár szlázott ár – Raktár beszerz.ár 

 Rezsi felhasználás  
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Munkalap modulból INTR számlán kiszámlázott cikkek beszerzési áron, melyek NEM Új gépjármű felkészítés, 

vagy Használt gépjármű felkészítés típusú munkalapból készültek. Továbbá Vevői alkatrész rendelés – Pultos 

értékesítés modulból INTR számlán kiszámlázott cikkek beszerzési áron. 

Teljesítmény kimutatás személyenként 

Szervizjelentések modul Időszaki szervizjelentések ablak „Riportok/Telj. 

kimut. (szerelő)” menüpontjából lehívható új „Teljesítmény kimutatás 

személyenként” néven. 

A riport megmutatja adott időszakra szerelőnként a Munkadíj, Alvállalkozó, 

Anyag és Összesen számlaértéket, költséget és a fedezetet. 

A riport indítását követően annak szűrési feltételeit kell megadni: 

 

 Számla dátum: a riport a kiállított számla dátum alapján szűr 

 Teljesítési dátum: a riport a kiállított számla teljesítési dátuma alapján 

szűr 

 Logikai raktárak: megadható mely raktárakra szűrjön a riport 

A szűrési paraméterek megadását követően megjelenik a riport. 
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A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 Személy 

 Szerelő megnevezése 

 Megnevezés 

Számlaérték: számla nettó értéke (árbevétel) 

Költség: a számlához kapcsolódó költség pl. anyag beszerzési értéke 

 Fedezet: Számlaérték - Költség 

 Munka 

Munkadíj összege 

 Alvállalkozó 

Alvállalkozói munka összege 

 Anyag 

 Anyagdíj értékét 

 Összesen 

Munka + Alvállalkozó + Anyag  

 

6.2. Új gépjármű jelentések 

Teljesítési dátum szűrés 

Új gépjármű jelentések modul „Új. gj. értékesítés / Aldivíziónként /Számla telj. 

alapján/ Rendelés típusonként” vagy „Összesítve” menüpontból teljesítési dátum 

alapján hívható le az „Adott időszaki új gépjármű értékesítés eladási típus 

szerint, aldivíziónként” és az „Adott időszaki új gépjármű értékesítés 
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aldivíziónként” riportok (mindkettő eddig csak számla dátum alapján volt 

szűrhető). 

 

 

A riportok tartalma nem változott, csak a szűrés nem a számla dátum, hanem a 

számla teljesítési dátuma alapján történik.  

6.3. Használt gépjármű jelentések  

Teljesítési dátum szűrés 

Használt gépjármű jelentések modul „Haszn.gj.érték / Aldivíziónként /Számla 

telj. alapján/ Rendelés típusonként” vagy „Összesítve” menüpontból teljesítési 

dátum alapján hívható le az „Adott időszaki használt gépjármű értékesítés 

eladási típus szerint, aldivíziónként” és az „Adott időszaki használt gépjármű 

értékesítés aldivíziónként” riportok (mindkettő eddig csak számla dátum 

alapján volt szűrhető). 
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A riportok tartalma nem változott, csak a szűrés nem a számla dátum, hanem a 

számla teljesítési dátuma alapján történik.  

Megrendelve státusz előszűrés  

Használt gépjármű jelentések modul Használt gépjárművekhez tartozó 

riportok ablak „Készletek/Biz.és saját készl./Összesítve/Szabad” menüpontból 

lehívható „Készleten lévő használt gépjárművek” riportnak 3 változata készült 

el, melyek 3 új menüpontból hívhatóak le: 

 



   

64 

 Megrendelve menüpont: a riport azokat a készleten lévő használt 

gépjárműveket tartalmazza, melyek „Megrendelve” státuszban vannak. 

 Rendelés nélkül: a riport azokat a készleten lévő használt gépjárműveket 

tartalmazza, melyek állapota még nem „Megrendelve”.  

 Mind: a riport az összes készleten lévő használt gépjárművet tartalmazza.  

 

 

A riport adattartalma nem változott. 
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7. Feladatkezelés 

7.1. Automatikus feladatok 

Új 1-2-3 évente generálódó szervizbehívó  

Az Automatikus feladatok modulban új automatikus feladat készült el: 

Szervizbehívó generálása az első forgalomba helyezés alapján (ID69). 

A feladat a forgalomba helyezés napjához viszonyítva 1, 2, illetve 3 év múlva 

generál szervizbehívó levelet. 

Beállítása: 

-  „Feladatkör” vagy „Munkatárs” kiválasztása, aki a feladatot végzi 

- Értesítés módjának/módjainak beállítása 

- Egyéb paraméterek beállítása (csak, új vagy minden gépjárműre generálódjon a 

feladat stb.) 

- „Élőre” állítani a feladatot 
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8. Peugeot márkakereskedéseket érintő módosítások 

8.1. Munkalap 

Proforma számlán és munkalapon ügyfél ID 

Munkalap modulból Peugeot márkakereskedések részére nyomtatható 

„Munkalap” riporton és „Proforma számlán” megjelenítésre kerül az adott 

ügyfél neve mellett annak ID száma is. 
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9. Honda márkakereskedéseket érintő módosítások 

9.1. Új gépjármű értékesítés 

Adásvételi szerződésen nettó és bruttó ár 

Új gépjármű értékesítés modulból nyomtatható Honda speciális „Adásvételi 

szerződésen” a „Nettó ár” mellett megjelenítésre kerül a „Bruttó listaár”. 

 

Adásvételi szerződés 2.1. pont 

Új gépjármű értékesítés modulból nyomtatható Honda speciális „Adásvételi 

szerződésen” a 2.1. pontban található Kedvezményre utaló szövegezés csak 

abban az esetben jelenik, meg amennyiben az adott gépjárműre az értékesítő 

ténylegesen adott kedvezményt. 
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Eltérő assistance a 10 és 10-15 éves járművekre 

A Honda Hungary Kft. kérésének megfelelően elkészült az a K2D fejlesztés, 

melynek segítségével eltérő Assistance hosszabítás végezhető a 0-10 éve és a 10-

15 éves gépjárművekre. 
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10. Ford márkakereskedéseket érintő módosítások 

Új interfész 

Ford márkakereskedések részére új K2D interfész készült el. a részletekről 

érdeklődjön a DLM Solutions munkatársainál. 

 

 

 


