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Segítőkártya 198. 
 

DCSI funkció 
 
A DCSI funkció a következő részekből áll: 

1. Munkalapon kötelező megadni kontakt személyt. 
2. Munkalapon hozzájárulási nyilatkozat elfogadása vagy sem. 
3. Új jármű értékesítésekor kötelező megadni kontakt személyt. 
4. Új jármű értékesítésekor a hozzájárulási nyilatkozat elfogadása vagy sem. 

 
Indító modul: Szerviz / Munkafolyamatok / Munkalap 
 

1. A munkalap rögzítésekor kötelező kitölteni kontakt személy mezőt (magánszemély esetén 
nem kötelező, cég esetén kötelező kitölteni). A munkalapra felvitt jármű költségviselő mező 

melletti  kontakt személy mezőbe kötelező 
felvinni egy a jármű tulajdonosához tartozó kontakt személyt. Ehhez a mező melletti lefelé 

mutató nyílra ( ) kell kattintani, majd a megjelenő ablakon az új felvitel ( ) 
nyomógombra kattintva megjelenő ablakot kell kitölteni. 

 

 
 
Kötelező mezők: Vezeték név, Kereszt név, Férfi vagy nő. 
 

2. A munkalap megrendelve állapotba történő állításakor megjelenik a következő ablak a 
képernyőn, amelyen el kell dönteni, hogy az ügyfél elfogadja-e a hozzájárulási nyilatkozatot 
vagy sem. 
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Amennyiben az ügyfél később módosítani szeretné a hozzájárulási nyilatkozatot elfodva állapotról 
elutasítva állapotba, vagy elutasítva állapotból elfogadvára, úgy a Pontosít / Adatvédelmi nyilatkozat 
módosítása almenüpontra kattintva ezt meg lehet tenni a Kijelölt munkalap adatainak módosítása 
nevű ablakon. 
 
Indító modul: Autó és Motorkereskedelem / Munkafolyamatok / Új autók és motorok / Új gépjármű 

értékesítés 
 

3. Új gépjármű értékesítéskor kötelező kitölteni kontakt személy mezőt (magánszemély esetén 
nem kötelező, cég esetén kötelező kitölteni). A vevő mező alatti 

 kontakt személy mezőbe kötelező felvinni 
egy a jármű tulajdonosához tartozó kontakt személyt. Ehhez a mező melletti lefelé mutató 

nyílra ( ) kell kattintani, majd a megjelenő ablakon az új felvitel ( ) nyomógombra 
kattintva megjelenő ablakot kell kitölteni. 
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Kötelező mezők: Vezeték név, Kereszt név, Férfi vagy nő. 
 

4. Az értékesítéskor az adásvételi szerződés kiállításakor (megrendelve állapotba történő 
állításakor) megjelenik a következő ablak a képernyőn, amelyen el kell dönteni, hogy az 
ügyfél elfogadja-e a hozzájárulási nyilatkozatot vagy sem. 

 

 


