
   

HÍRLEVÉL 2012. június 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júniusában 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 

 xdpserworkoffer.rpt ver:25 Árajánlat riport módosítása 

05.039  Soronkénti kedvezmény 

 xd16serwsord_hon.rpt ver:25 Megrendelés időpontja 

2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Alkatrész értékesítés 

Verzió Riport Leírás 

05.023  Partner ID megjelenítése 

3. Pénzügy 

3.1. Általános kimenő számlázás 

Verzió Riport Leírás 

05.014  Tételek másolása 

 
3.2. Áfa-bevallás 

Verzió Riport Leírás 

05.014 xd16accvatsum_d.rpt ver: 4 
xd16accvatsum_ds.rpt ver: 4 

 Előleg megelenítése az analitikában  
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4. Főkönyv 

4.1. Főkönyv 

Verzió Riport Leírás 

05.024 xd16bokext2.rpt ver: 46 Főkönyvi kartonon megjelenik a dim 
kód 

5. Jelentések 

5.1. Új gépjármű jelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.004 xd16tmpcarstockdiv.rpt ver:1 Korosító riport aldivíziónként 

 
5.2. Használt gépjármű jelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.005 xd16carstracc_div.rpt ver:1 Számviteli készlet riport divíziónként 

05.004 xd16tmpshcstockdiv.rpt ver:1 Korosító riport aldivíziónként 
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1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Lista ár megjelenítése az árajánlaton  

A Kijelölt munkalap módosítása ablak „Nyomtatás/Árajánlat” menüpontjára 

kattintva elérhető Árajánlat riporton most már munkadíjak esetén is 

megjelenik az ügyfélnek adott kedvezmény. 

 
 

Tételenkénti kedvezmény 

A Munkalap modulban lehetőség nyílt százalékos kedvezmény megadására 
tételenként. 

Ehhez be kell kapcsolni a Kijelölt munkalap módosítása ablakon az alábbi 
jelölőnégyzetet. 
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Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az alábbi módon jelenik meg az 
alkatrészek, műveletek rögzítésére szolgáló ablak. 

 

Bármelyik mező szabadon szerkeszthető, így a kedvezmény százalékos mértét 
megadva is kalkulálható a kedvezményes ár. 
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Viszont ha már manuális módosítás történt az árakon, a partner törzsben 
beállított kedvezmények, illetve a futó akciók már nem befolyásolják a számlán 
szereplő árat. 

 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  

 

Megrendelés időpontja 

A Munkalap riporton már megjelenik a munkalap megrendelésének pontos 
időpontja is (óra:perc). 
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2. Alkatrészkereskedelem 

2.1. Alkatrész értékesítés 

Partner ID  

A Kijelölt vevői rendelés módosítása ablakon már megjelenik az ügyfél ID 

száma is. 
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3. Pénzügy 

3.1. Általános kimenő számlázás 

Számla tételek másolása 

A számlára felvitt tételek duplikálhatók a  gombra kattintva. 

 

 

3.2. Áfa-bevallás 

Előleg megjelenítése az analitikában és az összesítőn 

Közösségen belüli beszerzés, értékesítés, és közösségen kívüli értékesítés 

esetében az előleg nem adózási pont az áfában, ezért külön soron mutatjuk ki az 

„Összesítő riportban”. 
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A beszámított előleg összegét plusszal-mínusszal szerepeltetjük az ÁFA-

analitikában, mivel csak a végszámla összege adózik. 
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4. Főkönyv 

4.1. Főkönyv 

Dim2 kód 

Főkönyvi karton riporton (Riportok/Főkönyvi karton) megjeleníthető a dim 

kódok megnevezése is. 

 

 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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5. Jelentések 

5.1. Új gépjármű jelentések 

 

Gépjármű készlet korosító riport divíziónként 

Az Új gépjármű jelentések modul „Készletek/Koros. div (nem átad)” 

menüpontjára kattintva új riport érhető el: „Új gépjármű készlet riport 

üzletáganként”. 

A riport a megadott fordulónapra vonatkozóan mutatja a  még át nem adott új 

gépjárműkészletet korosítva, divíziónként (üzletenként) csoportosítva. 
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A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 CAR ID 

Gépjármű törzsbeli azonosító 

 Rendszám 

 Készlet kora 

Készleten töltött napok száma 

 Modell megnevezése 

 Besorolás 

Gépjármű törzsbeli besorolás 

 

A „Készletek/Koros. div (nem szlás)” menüpontjára kattintva a riport ugyanebben 

a formátumban jelenik meg, annyi eltéréssel, hogy a végszámlával nem 

rendelkező gépjárművek jelennek meg rajta. 

 

5.2. Használt gépjármű jelentések  

Új riport - Használt gépjármű készlet riport – könyvelési szempontból 

A Használt gépjármű jelentések modul „Készletek/Könyv.szempont (div)” 

menüpontjára kattintva új riport érhető el: „Könyvelési szempontból készleten 

lévő használt gépjárművek aldivíziónként”. 

A riport a megadott fordulónapra vonatkozóan mutatja a használt 

gépjárműkészletet divíziónként (üzletenként) csoportosítva. 

A megadott fordulónap vonatkozhat a gépjármű beérkeztetési dátumára vagy  a 

gépjárműhöz tartozó bejövő számla teljesítési dátumára is. A riporton csak azok 

a gépjárművek jelennek meg, amelyek jóváhagyott bejövő számlával 

rendelkeznek, és még nem kerültek eladásra. 

A fordulónap megadása után megjelenik a riport. 
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A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 Modell neve 

 Szállító azonosító 

A gépjármű készletre vételekor megadott szállítói azonosító 

 Belső sorszám 

Csak abban az esetben, ha a cégnél használatban van a divízónkénti belső sorszámozás 

 Alvázszám 

 Gyártási év 

 Rendszám 

 Bejövő számla száma 

 Számla összege nettó 

 Számla összege bruttó 

 Számla beérkezési dátuma 

 Külső számlaszám 

Gépjármű készlet korosító riport divíziónként 

A Használt gépjármű jelentések modul „Készletek/Koros. div (nem átad)” 

menüpontjára kattintva új riport érhető el: „Használt gépjármű készlet riport 

üzletáganként”. 

A riport a megadott fordulónapra vonatkozóan mutatja a  még át nem adott 

használt gépjárműkészletet korosítva, divíziónként (üzletenként) csoportosítva. 
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A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 CAR ID 

Gépjármű törzsbeli azonosító 

 Rendszám 

 Készlet kora 

Készleten töltött napok száma 

 Modell megnevezése 

 Besorolás 

Gépjármű törzsbeli besorolás 

 

A „Készletek/Koros. div (nem szlás)” menüpontjára kattintva a riport ugyanebben 

a formátumban jelenik meg, annyi eltéréssel, hogy a végszámlával nem 

rendelkező gépjárművek jelennek meg rajta. 

 

 

 

 

 

 


