
   

HÍRLEVÉL 2012. július 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júliusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt 

dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá 

tartozó használati útmutatókat a dokumentum második fele tartalmazza. 

Üdvözlettel, 

a K2D csapat  
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1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Verzió Riport Leírás 

 xd16serwsord ver:33 Nyomtatás időpontja 

04.151 xd16serwsauthitems.rpt ver:1 Időszaki munkalapok tételei 

  Készletfoglalások felszabadítása 

2. Pénzügy 

2.1. Bejövő számla rögzítés 

Verzió Riport Leírás 

04.100  Folyamatos teljesítésű számlák 

3. Főkönyv 

3.1. Főkönyv 

Verzió Riport Leírás 

05.026  Vegyes tételek rögzítése 

3.2. Kontírozás 

Verzió Riport Leírás 

  Különbözeti áfa automatikus 
kontírozása 
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4. Jelentések 

4.1. Új gépjármű jelentések 

Verzió Riport Leírás 

05.007 xd16car_info.rpt ver: 8 Értékesítési riport előszűrése 
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1. Szerviz 

1.1. Munkalap 

Nyomtatás dátuma 

A K2D alapértelmezett munkalap riportján (xd16serwsord.rpt) is megjelenik a 

nyomtatás időpontja. 

 

Adott időszakban készült munkalapok tételekkel 

Az Munkalap modul „Riportok/Időszaki munkalapok/Összes - tételekkel” 

menüpontjára kattintva új riport érhető el: „Adott időszakban készült 

munkalapok tételekkel”. 

A riport a megadott időszakban lezárt munkalapokat sorolja fel munkalap típus 

szerint csoportosítva. A riporton megjelennek a munkalapokon szereplő 

alkatrészek, műveletek és közvetített szolgáltatások is. 
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A riport az alábbi adatokat tartalmazza: 

 Munkalap ID 

Gépjármű törzsbeli azonosító 

 Rendszám 

 Gj. típus 

A munkalapon szereplő gépjárműhöz tartozó modell megnevezése 

 Mlap felvéve 

A munkalap rögzítésének dátuma 

 Lezárva 

A munkalap számlázásának dátuma 

 Státusza 

A munkalap jelenlegi állapota 

 Tulajdonos 

Munkalapon szereplő gépjármű tulajdonosa 

 Ügyfél tel.száma 

A munkalapon megadott kontakt telefonszám 

 Munkafelvevő 

A munkalapot rögzítő felhasználó 

 Cikkszám 

A munkalapon szereplő alkatrész/művelet/közvetített szolgáltatás cikkszáma 

 Megnevezés 

A munkalapon szereplő alkatrész/művelet/közvetített szolgáltatás törzsbeli megnevezése 

 Mennyiség 

A felhasznált mennyiség/munkaóra. 

 Egységár 

A munkalapon szereplő alkatrész/művelet/közvetített szolgáltatás egységára. 

 Érték 
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Készletfoglalások felszabadítása 

A munkalapon lévő készletfoglalások közül azokat, amelyekhez a számlázást 

megelőzően nem készült raktári kitárolás, alapértelmezetten akkor szabadítja fel 

a rendszer, amikor a munkalap „gj. átadva” státuszra vált. 

Elérhetővé vált olyan működési mód is, amely szerint a készletfoglalások 

felszabadítása már a számlázás pillanatában megtörténik. 

A beáll ításhoz kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét.  
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2. Pénzügy 

2.1. Bejövő számla rögzítés 

Folyamatos teljesítés módosítása 

Elfogadva – feldolgozás alatt státuszban módosítható lett a „Folyamatos 

teljesítés” jelölőnégyzet, abban az esetben, ha korábban nem volt bejelölve. 

 

Ebben az esetben a számla teljesítési dátuma módosul a fizetési határidőre. A 

művelet nem vonható vissza, erre az alábbi üzenet figyelmezteti a felhasználót. 
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3. Főkönyv 

3.1. Főkönyv 

Vegyes tételek rögzítése 

Vegyes tételek rögzítése során a CAR mező tartalma manuálisan is tölthető, nem 

kötelező listából választani. 

 

3.2. Kontírozás 

Különbözeti áfa 

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a különbözeti áfa összegét automatikusan 

kontírozza a program az árbevétellel szemben. 

Ha be van kapcsolva a funkció, akkor a K2D automatikusan kontírozza a 

különbözeti áfa összegét a használt autó árbevétellel szemben a fizetendő áfa 

főkönyvi számra (T912-K467). 
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Ettől eltérő fökönyvi számok alkalmazására is van lehetőség, amit az SHCO 

számlatípus paraméterezésénél lehet megadni. 

 

Ebben az esetben a kontírozás így néz ki: 
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4. Jelentések 

4.1. Új gépjármű jelentések 

 

Új gépjármű rendelések riport módosításai 

A „Riportok/Értékesítési info” menüpontra kattintva indítható „Új gépjármű 

rendelések” riport már értékesítőre vagy divízióra is szűrhető a riport 

indításakor felugró ablakon. 

 

A riporton a rendelések divízió szerint csoportosítva jelennek meg. 

 


