
1 

 

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 
 
 
 
 

 
 

1. Új betárolás felvitele .......................................................................................................... 3 

2.1. Megrendelés alapján történő betárolás ....................................................................... 4 
2.2. Belső betárolás típusú betárolás ................................................................................. 7 
2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás ......................................................................... 10 

2.4. Szállító levél rendelés nélkül típusú betárolás ......................................................... 12 
2.5. Szállítói számla alapján történő betárolás ................................................................ 15 

2.6. Betárolás (elektronikus) ........................................................................................... 18 

2.7. Készlettöblet ............................................................................................................. 18 

2. Menüpontok ..................................................................................................................... 19 
3.1. Módosítási napló ...................................................................................................... 19 

3.2. Számlaszám módosítása ........................................................................................... 19 

3.3. Árak módosítása ....................................................................................................... 19 

3.4. Cikk nevének módosítása ......................................................................................... 19 

3. Szállítói visszáru .............................................................................................................. 20 
4. Nem gyári alkatrészek fizikai betárolása ......................................................................... 22 



2 

 

Bevezetés 
 

 
1. ábra 

 

A Nem gyári cikkek betárolása ablak két részből áll: 
Az ablak felső része 14 oszlopból áll: 

 Partner neve: az cikk(eke)t szállító partner neve. 

 Bizonylat szám: a szállítói levél száma. 

 ID: a betárolás azonosító száma. 

 Számlaszám: a szállítói számla száma. 

 Szállítás dátuma: az adott nem gyári cikk szállításának dátuma. 

 Telephely: annak a telephelynek a megnevezése, ahová a cikk(ek) betárolásra kerülnek. 

 Típusa: a betárolás típusát mutatja. 

 Állapot: a betárolás jelenlegi státuszát mutatja. 

 Nettó: a betárolt nem gyári cikk(ek) nettó összege. 

 ÁFA: az ÁFA összege. 

 Bruttó: ÁFA-val növelt nettó érték. 

 Pénznem:  

 Fizetendő: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy a beérkezett cikk(ek) kifizetésre kerül-e 
vagy sem. 

 Élő: létezik-e vagy sem az adott betárolás. 
 
Az ablak alsó része 11 oszlopból áll: 

 ID: az adott betároláshoz tartozó nem gyári cikk azonosító száma. 

 Belső kód: az adott nem gyári cikk belső kódja. 

 Egyéb cikk/szolgáltatás: az adott nem gyári cikk megnevezése. 

 Mennyiségi egység: az adott nem gyári cikk mennyiségi egysége. 
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 Raktár kód: a betárolt nem gyári cikk raktári kódja. 

 Hosszú kód: a betárolt nem gyári cikk hosszú kódja. 

 Szállított mennyiség: az adott nem gyári cikkből szállított mennyiség. 

 Beszerzési ár: a betárolt nem gyári cikk beszerzési ára. 

 Összeg:  

 Pénznem: az adott nem gyári cikk betárolása milyen pénznemben történik. 

 Értékesíthető: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy a nem gyári cikk értékesíthető-e vagy 
sem. 

 
Az ablak alsó részén található betárolt nem gyári cikk(ek) mindig az ablak felső részében lévő, a 
kijelölt sorhoz tartozó betároláshoz tartozik/tartoznak. 
 

1. Új betárolás felvitele 
 
Új betárolás felvitelét megelőzően meg kell vizsgálni, hogy milyen típusú betárolásról van szó. 
 

Az Nem gyári alkatrészek raktári betárolása nevű ablakban az Új rekord felvitele  
nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (2. ábra): 
 

 
2. ábra 

 

A megjelenő Új nem gyári cikk betárolás felvitele ablakban a legördülő listák segítségével 

kell kiválasztani a betárolás Típusát, valamint - ha az alapértelmezettől eltérő - a már előzőleg 

feltöltött telephelyet. 
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Ezt követően kell a Szállító beviteli mező melletti ( ) nyomógombra kattintani, melynek 
következtében az alábbi ablak jelenik meg (3. ábra): 
 

 
3. ábra 

 

A megfelelő szállító kiválasztását, majd a mentés ( ) nyomógomb megnyomását követően az 
előző ablakban megjelenik a szállító neve. 
 

Ezt követően kell az Új nem gyári cikk betárolás felvitele ablakban megadni a bizonylat-, 

illetve a számlaszámot, valamint a betárolás típusát és a telephelyet (ha más, mint az 
alapértelmezett). 
 
Mentéskor az ablak alsó részén található nyomógombok aktívvá válnak, valamint a betárolás 

Feldolgozás alatti státuszba kerül. 
 

2.1. Megrendelés alapján történő betárolás 
 

Megrendelés alapján történő betárolás esetén meg kell vizsgálni, hogy a betárolásra váró alkatrész 
megrendelése már megtörtént-e vagy sem: 

 Ha az adott alkatrész(ek) még nincs(enek) megrendelve, akkor az alkatrész(ek) rendelését 
meg kell várni/el kell végezni (Rendelés – egyéb alkatrészek modul). 

 Ha az alkatrész(ek) rendelése már megtörtént, akkor már csak a betárolás műveletét kell 
végrehajtani. 

 

A következő lépés, hogy a Bizonylatszám kitöltése után meg kell nyomni a mentés ( ) 
nyomógombot, ekkor az alábbi ablak jelenik meg (4. ábra): 
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4. ábra 

 
Ebben az ablakban jelennek meg azok az alkatrészek, amelyeket megrendelés alapján lehet betárolni. 
A kijelölés elvégzésével (treffeléssel) választható ki, hogy mely alkatrész(ek) kerülnek betárolásra. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: a „Foglalási információ” menüpontra kattintást követően az alábbi ablak jelenik 
meg (5. ábra): 
 

 
5. ábra 

 
Az ablak 4 oszlopból áll: 

 ID: a készletfoglalás azonosító száma. 

 Azonosító: az adott alkatrészhez tartozó munkalap azonosító száma. 

 Foglalt mennyiség: az adott munkalapra készletfoglalt mennyiség. 

 Partner neve: a munkalaphoz tartozó alkatrészt foglaló partner neve. 
 
Ebben az ablakban a betárolásra váró - kijelölt - alkatrészhez tartozó információk jelennek meg 
(például a vevő neve, aki rendelte az alkatrészt). 
============================================================================= 
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A kijelölés(ek) elvégzését, majd a mentés ( ) nyomógombra kattintást követően ismét az Új 

nem gyári cikk betárolás rekord felvitele ablak jelenik meg, a betárolásra váró 
alkatrészekkel együtt (6. ábra): 
 

 
6. ábra 

Az Új nem gyári cikk betárolás rekord felvitele ablakon a mentés ( ) követően a 
betárolt alkatrész(ek) beszerzési ára összegszerűen jelenik meg az ablakban, valamint a menüpontok 
elérhetővé válnak (7. ábra). 
 

 
7. ábra 
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Ekkor kell a „Logikai betárolás” menüpontra kattintani. A nyomógombra kattintást követően az 
alábbi ablak jelenik meg (8. ábra): 
 

 
8. ábra 

 

Az ( ) gomb lenyomása után a betárolás művelete végrehajtásra kerül, illetve 

automatikusan a Nem gyári cikkek betárolása ablakhoz tér vissza a rendszer, valamint 
automatikusan nyomtatódik képernyőre (képernyőről nyomtatható nyomtatóra a riport) a 

Betárolás bizonylat (nem gyári készlet) nevű riport. 
 

2.2. Belső betárolás típusú betárolás 
 

Belső betárolás esetén a Bizonylatszám kitöltése után meg kell nyomni a mentés ( ) 
nyomógombot, ekkor az alábbi ablak jelenik meg (9. ábra): 
 

 
9. ábra 

 

Az új tétel felvitele ( ) nyomógomb megnyomása után a képernyő alján megjelenik egy új sor 
(10. ábra). 
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10. ábra 

 

Az új tétel sorba a belső kód (F3) mezőbe be kell írni a nem gyári cikkszámot, majd a tabulátor 

billentyű megnyomása után automatikusan kitöltődik a többi sor, kivéve a mennyiség. A mennyiség 

kitöltése után újra meg kell nyomni az új tétel felvitele ( ) nyomógombot és addig kell felvinni a 

tételeket, amíg szükséges. Az összes tétel felvitele után majd a a mentés ( ) nyomógomb 
megnyomását követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn (11. ábra). 
 

 
11. ábra 
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Ekkor kell a „Logikai betárolás” menüpontra kattintani. A nyomógombra kattintást követően az 
alábbi ablak jelenik meg (12. ábra): 
 

 
12. ábra 

 

Az ( ) gomb lenyomása után a betárolás művelete végrehajtásra kerül, illetve 

automatikusan a Nem gyári cikkek betárolása ablakhoz tér vissza a rendszer, valamint 
automatikusan nyomtatódik képernyőre (képernyőről nyomtatható nyomtatóra a riport) a 

Betárolás bizonylat (nem gyári készlet) nevű riport. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: amennyiben a belső kód (F3) mezőbe be kell írni a nem gyári cikkszámot, de a nem gyári 
cikkszám nem áll rendelkezésre, akkor vagy az F3 billentyűt kell megnyomni a billentyűzeten, vagy 
dupla bal egér kattintással bele kell kattintani a mezőbe, ennek hatására a következő ablak jelenik 
meg a képernyőn (13. ábra): 
 

 
13. ábra 

 
A Nem gyári cikkek kiválasztása nevű ablakon lehetőség van a nem gyári alkatrészek leválogatására, 

a leválogatás után a megfelelő cikk kiválasztását a mentés ( ) nyomógomb megnyomásával lehet 

jóváhagyni, ekkor megjelenik a Kérem, adja meg a mennyiséget! nevű ablak (14. ábra) a 
képernyőn. 
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14. .ábra 

 

Mennyiség megadása után a mentés ( ) nyomógombot kell megnyomni. 
============================================================================= 
 

2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás 
 

Raktárközi mozgás esetén a Bizonylatszám kitöltése után meg kell nyomni a mentés ( ) 
nyomógombot, ekkor az alábbi ablak jelenik meg (15. ábra): 
 

 
15. ábra 

 

Az új tétel felvitele ( ) nyomógomb megnyomása után a képernyő alján megjelenik egy új sor 
(16. ábra). 
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16. ábra 

 

A Raktárközi mozgások betárolása ablak két részből áll. 
Az ablak felső része 7 oszlopból áll: 

 : kijelölésétől függ, hogy az alkatrész átmozgatása megtörténik-e vagy sem. 

 ID: raktárközi mozgás azonosító száma. 

 Kitárolás ID: a kitárolás azonosító száma. 

 Betárolás ID: a betárolás azonosító száma. 

 Fizikai kitárolás: a fizikai kitárolás dátuma. 

 Raktár: a régi raktár megnevezése. 

 Célraktár: a célraktár megnevezése. 
 
Az ablak alsó része szintén 7 oszlopból áll: 

 ID: az adott alkatrész azonosító száma. 

 Belső kód: az adott alkatrész cikkszáma. 

 Egyéb cikk/szolg.: az adott alkatrész megnevezése. 

 Mennyiség: az átmozgatásra váró alkatrész mennyisége. 

 Mennyiségi egység: az átmozgatásra váró alkatrész mennyiségi egysége. 

 Készletezési egységár: az átmozgatásra váró alkatrész készletezési egységára. 

 Ár: a nem gyári cikk ára 
 

Ebben az ablakban a Kitárolás modulban Raktárközi mozgás típusú kitárolással áttárolt 

alkatrész(ek) jelenik/jelennek meg. 
 

A kijelölést, majd a mentést ( ) követően a betárolt alkatrésszel/alkatrészekkel az Új nem 

gyári cikk betárolás felvitele ablak jelenik meg (17. ábra): 
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17. ábra 

 

Mentés ( ) után kell a „Logikai betárolás” menüpontra kattintani. A nyomógombra kattintást 
követően az alábbi ablak jelenik meg (18. ábra): 
 

 
18. ábra 

 

Az ( ) gomb lenyomása után a betárolás művelete végrehajtásra kerül, illetve 

automatikusan a Nem gyári cikkek betárolása ablakhoz tér vissza a rendszer, valamint 
automatikusan nyomtatódik képernyőre (képernyőről nyomtatható nyomtatóra a riport) a 

Betárolás bizonylat (nem gyári készlet) nevű riport. 
 

2.4. Szállító levél rendelés nélkül típusú betárolás 
 

A Szállító levél rendelés nélkül típust akkor kell alkalmazni, amikor nem megrendelés alapján 
történik az alkatrész betárolása. 
 

A Bizonylatszám kitöltése után meg kell nyomni a mentés ( ) nyomógombot, ekkor az alábbi 
ablak jelenik meg (19. ábra): 
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19. ábra 

 

Az új tétel felvitele ( ) nyomógomb megnyomása után a képernyő alján megjelenik egy új sor 
(20. ábra). 
 

 
20. ábra 

 

Az új tétel sorba a belső kód (F3) mezőbe be kell írni a nem gyári cikkszámot, majd a tabulátor 

billentyű megnyomása után automatikusan kitöltődik a többi sor, kivéve a mennyiség. A mennyiség 



14 

 

kitöltése után újra meg kell nyomni az új tétel felvitele ( ) nyomógombot és addig kell felvinni a 

tételeket, amíg szükséges. Az összes tétel felvitele után majd a a mentés ( ) nyomógomb 
megnyomását követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn (21. ábra). 
 

 
21. ábra 

 

Ekkor kell a „Logikai betárolás” menüpontra kattintani. A nyomógombra kattintást követően az 
alábbi ablak jelenik meg (23. ábra): 
 

 
23. ábra 

 

Az ( ) gomb lenyomása után a betárolás művelete végrehajtásra kerül, illetve 

automatikusan a Nem gyári cikkek betárolása ablakhoz tér vissza a rendszer, valamint 
automatikusan nyomtatódik képernyőre (képernyőről nyomtatható nyomtatóra a riport) a 

Betárolás bizonylat (nem gyári készlet) nevű riport. 
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============================================================================ 

Megjegyzés: amennyiben a belső kód (F3) mezőbe be kell írni a nem gyári cikkszámot, de a nem 
gyári cikkszám nem áll rendelkezésre, akkor vagy az F3 billentyűt kell megnyomni a billentyűzeten, 
vagy dupla bal egér kattintással bele kell kattintani a mezőbe, ennek hatására a következő ablak 
jelenik meg a képernyőn (24. ábra): 
 

 
24. ábra 

 

A Nem gyári cikkek kiválasztása nevű ablakon lehetőség van a nem gyári alkatrészek 

leválogatására, a leválogatás után a megfelelő cikk kiválasztását a mentés ( ) nyomógomb 

megnyomásával lehet jóváhagyni, ekkor megjelenik a Kérem, adja meg a mennyiséget! nevű 
ablak (25. ábra) a képernyőn. 
 

 
25. ábra 

 

Mennyiség megadása után a mentés ( ) nyomógombot kell megnyomni. 
============================================================================= 
 

2.5. Szállítói számla alapján történő betárolás 
 

A Szállító számla alapján betárolás ugyanolyan sorrendben megy, mint a szállító levél 

(rendelés nélkül) alapján. 
 

A Bizonylatszám kitöltése után meg kell nyomni a mentés ( ) nyomógombot, ekkor az alábbi 
ablak jelenik meg (26. ábra): 
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26. ábra 

 

Az új tétel felvitele ( ) nyomógomb megnyomása után a képernyő alján megjelenik egy új sor 
(27. ábra). 
 

 
27. ábra 

 

Az új tétel sorba a belső kód (F3) mezőbe be kell írni a nem gyári cikkszámot, majd a tabulátor 

billentyű megnyomása után automatikusan kitöltődik a többi sor, kivéve a mennyiség. A mennyiség 
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kitöltése után újra meg kell nyomni az új tétel felvitele ( ) nyomógombot és addig kell felvinni a 

tételeket, amíg szükséges. Az összes tétel felvitele után majd a a mentés ( ) nyomógomb 
megnyomását követően a következő ablak jelenik meg a képernyőn (28. ábra). 
 

 
28. ábra 

 

Ekkor kell a „Logikai betárolás” menüpontra kattintani. A nyomógombra kattintást követően az 
alábbi ablak jelenik meg (29. ábra): 
 

 
29. ábra 

 

Az ( ) gomb lenyomása után a betárolás művelete végrehajtásra kerül, illetve 

automatikusan a Nem gyári cikkek betárolása ablakhoz tér vissza a rendszer, valamint 
automatikusan nyomtatódik képernyőre (képernyőről nyomtatható nyomtatóra a riport) a 

Betárolás bizonylat (gyári készlet) nevű riport. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: amennyiben a belső kód (F3) mezőbe be kell írni a nem gyári cikkszámot, de a nem 
gyári cikkszám nem áll rendelkezésre, akkor vagy az F3 billentyűt kell megnyomni a billentyűzeten, 
vagy dupla bal egér kattintással bele kell kattintani a mezőbe, ennek hatására a következő ablak 
jelenik meg a képernyőn (30. ábra): 
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30. ábra 

 

A Nem gyári cikkek kiválasztása nevű ablakon lehetőség van a nem gyári alkatrészek 

leválogatására, a leválogatás után a megfelelő cikk kiválasztását a mentés ( ) nyomógomb 

megnyomásával lehet jóváhagyni, ekkor megjelenik a Kérem, adja meg a mennyiséget! nevű 
ablak (31. ábra) a képernyőn. 
 

 
31. ábra 

 

Mennyiség megadása után a mentés ( ) nyomógombot kell megnyomni. 
============================================================================= 
 

2.6. Betárolás (elektronikus) 
 
Ezt a típust csak akkor választhatja, amennyiben a DLM Solutions Kft. munkatársai beállították az 
elektronikus betárolás feltételeit. 
 

2.7. Készlettöblet 
 
Ezt a típust manuális (kézi) betároláskor nem lehet használni. Ezt a K2D rendszer automatikusan 
használja leltár esetén, amennyiben szükséges. 
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2. Menüpontok 
 

3.1. Módosítási napló 
 

 
32. ábra 

 

A „módosítási napló” menüpont segítségével meg lehet vizsgálni, hogy ki, mikor és milyen 
módosításokat végzett el. 
 

3.2. Számlaszám módosítása 
 
Amennyiben a betárolás státusza logikailag betárolva státuszú, utána a számlaszám már csak ennek a 
menüpontnak a segítségével módosítható (33. ábra). 
 

 
33. ábra 

 
3.3. Árak módosítása 

 
Az árak módosítása segítségével betárolás után módosíthatóak az árak (egységár, listaár). 
 

 
34. ábra 

 
3.4. Cikk nevének módosítása 

 

A „cikk nevének módosítása” menüpont segítségével módosítható a beszerzett alkatrész neve, 
amely visszaíródik a gyári alkatrész törzsbe is. 
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35. ábra 

 

3. Szállítói visszáru 
 
Abban az esetben, amennyiben a bevételezés tévesen történt meg, szállítói visszáruval törölni lehet a 

betárolt tételeket, ehhez a nem gyári cikkek betárolása nevű ablakon a „Szállítói visszáru” 

menüpontot kell megnyomni, ekkor megjelenik a jóváíró betárolások nevű ablak (36. ábra). 
 

 
36. ábra 

 

Az Új felvitel ( ) nyomógomb megnyomását követően a következő ablak jelenik meg a 
képernyőn (37. ábra). 
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38. ábra 

 

A jóváíró betárolás nevű ablak ugyanúgy működik, mint az új nem gyári cikk betárolás 

felvitele nevű ablak. Ezen az ablakon a tévesen bevételezett tételeket lehet visszavenni, 
visszaküldeni a szállítónak, de pontosan ugyanazt a sorrendet kell követni, mint bevételezés esetén. 

Ha a tévesen bevételezett cikkek megrendelés alapján típussal készültek, akkor a jóváíró 
betárolásnak is ugyanezzel a típussal kell készülnie. 
 

A típus kiválasztását követően a mentés ( ) nyomógombot megnyomva a következő ablak jelenik 
meg a képernyőn (39. ábra). 
 

 
39. ábra 

 

A lekérdezés futtatását ( ) követőn látható válnak a jóváírható készletek (40. ábra). 
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40. ábra 

 
A jóváírható készletek közül ki kell választani azokat, amelyeket vissza akarjuk venni készletről 

( ), majd a mentés ( ) nyomógombot kell megnyomni és a rendszer visszatér az előző 

(jóváíró betárolás) ablakhoz. 
 

Ekkor kell a „Logikai betárolás” menüpontra kattintani. A nyomógombra kattintást követően 

automatikusan nyomtatódik képernyőre (képernyőről nyomtatható nyomtatóra a riport) a Jóváíró 

betárolási bizonylat nevű riport. 
 

4. Nem gyári alkatrészek fizikai betárolása 
 

A nem gyári alkatrészek akkor kerülnek fizikailag betárolva státuszba, amennyiben polchelyre 

kerülnek. Polchelyre kerülést a betároláskor lehet megadni a rövid kód, illetve a hosszú kód 
oszlopokban. Amennyiben a logikai betároláskor nincs megadva egy tétel polchelye, akkor azokat a 
Kitárolás modulban lehet pótolni (erről lásd a Kitárolás modul használati útmutatóját). 


