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1. Bevezetés 
 

 
1. ábra 

 

Az Új gépjármű értékesítés ablak 27 oszlopból áll: 

• Car: az adott új gépjármű, törzsben szereplő azonosító száma. K2D rendszer által egyedileg 
kiosztva. 

• Szállítói ID I.: az adott új gépjármű elsődleges azonosítója, a felhasználó által berögzítve. 

• Modell: az adott új gépjármű modell megnevezése. 

• Színkód: az adott új gépjármű színkódja. 

• Kárpitkód: az adott új gépjármű kárpitkódja. 

• Kárpit: az adott új gépjármű kárpitja. 

• Alvázszám: az adott új gépjármű alvázszáma. 

• Besorolás: az adott új gépjármű rögzítése során választott besorolása (bemutató termi, 
akciós, teszt, stb.). 

• CAR státusz: az adott új gépjármű státusza. 

• PRCAR státusz: az adott új gépjármű rendelési státusza. 

• Foglalás típus: az adott új gépjárműre történő foglalás típusa. 

• Foglaló partner: az adott új gépjárművet foglaló partner neve. 

• Foglaló kereskedő: az adott új gépjárművet foglaló kereskedő neve. 

• Meddig foglalja: az adott új gépjárművet meddig foglalja az adott kereskedő (dátum). 

• Meddig foglalja: az adott új gépjárművet meddig foglalja az adott kereskedő (időpont). 

• Típus: az adott új gépjármű gyártmánya. 

• Tárolás helye: az adott új gépjármű tárolási helye (város). 

• Tárolás helye: az adott új gépjármű tárolási helye (utca házszám). 
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• Szállítási státusz: az adott új gépjármű szállítási státusza (beérkezett, úton, vámkezelés alatt). 

• Rendelés típus: az adott új gépjármű rendelés típusa (készpénz, hitel, belső, stb). 

• Vevő személy: az adott új gépjármű vevője. 

• Rendelő kereskedő: az adott új gépjárművet értékesítő kereskedő neve. 

• Rendelés állapota: az adott új gépjármű rendelésének státusza. 

• Rendelő partner: az adott új gépjárművet megrendelő partner neve. 

• Szállítói ID II.: a felhasználó által rögzített másodlagos azonosító. 

• Beérkezés dátuma: adott gépjármű beérkezésének dátuma. 

• Értékesítés dátuma: adott gépjármű értékesítésének dátuma (végszámla). 
 
Az ablakban megjelenő rekordok az értékesítésre váró, vagy már eladott/átadott gépjárművek 
adatait tartalmazzák. 
 
A főablak alsó felületén részletes információk találhatóak az értékesítésről (vevő neve és címe, 
finanszírozási és biztosítási adatokra utaló információ, számlázásra vonatkozó információ és az extra 
felszereltségekre vonatkozó információ). 
 

A főablakon található „Szűrés” főmenünél a feltételek beállítását (2. ábra), majd a lekérdezés 
futtatását követően a szűrési feltételnek megfelelő gépjárművek jelennek meg. 
 

 
2. ábra 

 

A fenti ablakban a „Megjelenítés” főmenünél (3. ábra) a megfelelő menüpont kiválasztását 
követően automatikusan az összes gépjármű, a foglalt gépjárművek vagy a megrendelt gépjárművek 
jelennek meg. 
 

 
3. ábra 

 

Egy adott gépjármű adatai - a megfelelő gépjármű kiválasztását követően - a „Gépjármű adatok” 

főmenü Adatlap menüpontjára kattintva megjelenő ablakban tekinthetőek meg (4. ábra). 
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4. ábra 

 

Az Információ a kiválasztott gépjárműről ablakban megjelenő adatok információközlésre 
szolgálnak, nem módosításra! 
 
Abban az esetben, ha egy adott gépjármű alvázszámát, illetve motorszámát módosítani kell, akkor a 

„Gépjármű adatok” főmenü Módosítás menüpontjára kell kattintani, melynek hatására az 
alábbi ablak jelenik meg (5. ábra). 
 

 
5. ábra 

 

Az aktuális rekord adatainak módosítása ablakban az adatok módosítását, majd a Mentés 

nyomógombra kattintást követően a kiválasztott gépjármű már az új adatokkal jelenik meg az Új 
gépjármű értékesítés ablakban. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: a „ apló” menüpontra kattintva megjelenő ablakban leellenőrizhető, hogy az adott 
gépjármű mely adatán, melyik felhasználó, mikor, milyen módosításokat hajtott végre. 
============================================================================ 
 

2. Ajánlat készítés új gépjárműre 
 

A Key2Deal rendszer értékesítési moduljában található „Árajánlat” menüpont segítségével 
egyszerűen adható ajánlat készleten lévő gépjárműre, tetszőleges modellre, illetve flottás ajánlat is 
készíthető. 
 
A rendszer nyilvántartja a kiadott árajánlatokat az opciókkal, kedvezményekkel, érvényességi 
határidőkkel együtt. 
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2.1. Ajánlat készítése készleten lévő adott gépjárműre 
 

Abban az esetben, ha egy adott gépjárműre történik az Ajánlat / Érdeklődés készítése, akkor az Új 
gépjármű értékesítés ablakban az ajánlat készítésre váró gépjármű kiválasztását kell elvégezni. 
 
Az ajánlatokat a következő nyomógombok és választógombok vezérlik (6. ábra). 
 

 
6. ábra 

 

Ezt követően kell az Egy gépjárműre választógombot kijelölni, majd az Ajánlatok készítése, 

módosítása ( ) nyomógombra kattintani, melynek következtében az alábbi ablak jelenik meg (7. 
ábra). 
 

 
7. ábra 

============================================================================ 

Megjegyzés: azokra az Új gépjármű készleten státuszú gépjárművekre lehet ajánlatot készíteni, 
amelyekhez még nem tartozik vevői rendelés. 
============================================================================ 
 

Az Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakban - első lépésként - azt kell 

meghatározni, hogy Ajánlatról vagy Érdeklődésről van-e szó. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: az ajánlat és az érdeklődés között az a különbség, hogy ajánlat esetén kötelező, míg 

érdeklődés esetén nem kötelező vevőt rendelni az adott ajánlathoz. 
============================================================================ 
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Az ablak megnyitását követően az ajánlat Összeállítás alatti státuszban van. Az Ajánlat választó 

gomb kijelölését követően kell a partnert kiválasztani, melyet a Vevő melletti nyomógombra 

kattintva a Partnerek listája ablakban lehet elvégezni (8. ábra). 
 

 
8. ábra 

 

A partner kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a partner neve beíródik az 

előző (Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok) ablak megfelelő beviteli mezőjébe. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: abban az esetben, ha még nincs bent a törzsben az adott partner, akkor a Partnerek 
listája ablakban az Új rekord felvitele nyomógombra kattintásra megjelenő ablakban lehet az új 
partnert felvinni (9. ábra). 
 

 
9. ábra 

 

Az Új partner felvitele ablakban a megfelelő adatok kitöltését, majd a Mentés nyomógombra 
kattintást követően az előző ablakhoz lép vissza a rendszer, ahol már megjelenik a felvitt partner. 
============================================================================ 
 
Ezt követően lehetőség van további adatok megadására, extra tartozékok/csomagok felvitelére, 
valamint - ha minden szükséges adat megadásra került - az ajánlat státuszának átállítására is. 
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2.1.1. Ajánlathoz tartozó extra tartozékok, csomagok felvitele 
 

Az Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakban Az ajánlathoz tartozó extrák 

szerkesztése ( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (10. ábra). 
 

 
10. ábra 

 

Az ajánlathoz tartozó extra csomagok és tartozékok ablakban lehet az előre 
beparaméterezett extra tartozékokat és extra csomagokat az ajánlathoz szerkeszteni. Az extra 
tartozékokat a Tartozék karbantartó modul, az extra csomagokat az 

Extrafelszereltség csomagok modul segítségével lehet feltölteni. 

 
Az extra tartozékok árának megadását követően, mentéskor a csoportosan kijelölt (betreffelt) extra 
tartozékok hozzárendelődnek az ajánlathoz. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: az adott extra tartozékból a kereskedő Az ajánlathoz tartozó extra csomagok 
és tartozékok ablakban adhat kedvezményt, melyet a Kedvezmény (nettó) mezőbe beírt 

kedvezmény összegének megadásával végezhet el. A kedvezményeket a kedvezmények 

megjelenítése és elrejtése nyomógomb segítségével lehet megjeleníteni ( ). 
============================================================================ 
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2.1.2. Ajánlathoz tartozó extra tartozékok, csomagok törlése az ajánlatról 
 
Abban az esetben, ha egy adott extra tartozékot/csomagot törölni kell, akkor meg kell szüntetni a 

bejelölést azoknál a tételeknél, amelyeket törölni kell és a Mentés nyomógombra kattintva az 
ajánlatról törlődnek a kijelölt extra tartozékok és csomagok. 
 
2.1.3. Ajánlat állapotának átállítása 

 

Az ajánlat állapotának átállítását az Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok 

ablakban az Ajánlat nyomtatása ( ) nyomógombra kattintással lehet elvégezni, melynek 

hatására egy Ajánlat új gépjármű (Konkrét gépjármű alapján) nevű riport kerül 

kinyomtatásra /képernyőre /, valamint az ajánlat állapota átáll Vevőnek kiadva státuszba. 
 
2.1.4. Ajánlat meghiúsítása 

 
Abban az esetben, ha valami miatt a vevő, vagy a kereskedő eláll az ajánlatból készítendő adásvétel 

szándékától, akkor az ajánlat állapota - a visszalépést kezdeményező féltől függően - Vevő 
visszalépett vagy Dealer visszalépett státuszba állítható. 

A státuszállítás az Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakában, az 

„Állapotok” főmenü megfelelő menüpontjának (Vevı visszalépett - Dealer 
visszalépett) kiválasztásával végezhető el. 
 
2.1.5. Konkrét gépjárműre készített árajánlat átemelése vevői rendelésbe: 

 
Az ügyfélnek kiadott, majd a későbbiek során az elfogadott árajánlatok azonnal Adás - vételi 
szerződéssé alakíthatóak, az árajánlathoz hozzárendelt tartozékokkal, kedvezményekkel együtt a 

Kiadott árajánlatok, érdeklődések listája nevű ablakon elhelyezett Rendelés készítése 

nyomógomb segítségével ( ). 
 

2.2. Ajánlat készítése flottára 
 

Abban az esetben, ha flottára készül ajánlat, akkor az Új gépjármű értékesítés ablakban először 

a Flottára választógombot kell kijelölni, majd az Ajánlatok készítése, módosítása ( ) 

nyomógombra kattintani, melynek következtében először a Flottás ajánlatok listája nevű ablak 

jelenik meg majd innen vihető fel új flottás ajánlat az Új felvitel nyomógomb segítségével, és így az 
alábbi ablak jelenik meg (11. ábra). 
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11. ábra 

 

A Flottás ajánlatok szerkesztése ablakban a vevő kiválasztását (melyet a Vevő beviteli mező 

melletti nyomógombra kattintva megjelenő - már ismertetett - Partnerek listája ablakban lehet 

elvégezni), majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a flottás ajánlat kap egy azonosító (ID) 

számot, valamint aktívvá válik a Flottás ajánlathoz tartozó kész ajánlatok kiválasztása ( ) 
nyomógomb. 
 

Erre a nyomógombra kattintva a Kész ajánlatok kiválasztása a flottás ajánlathoz ablak 
jelenik meg (12. ábra). 
 

 
12. ábra 

 
============================================================================ 
Megjegyzés: ha a megjelenő ablakban található gépjármű megfelel az ajánlatot kérő vevő részére, 

akkor a kiválasztott gépjármű kijelölését, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően az adott 
flottás ajánlathoz hozzárendelésre kerül a gépjármű. Tehát flottás ajánlatot egyedi ajánlatok 
összevonásából lehet készíteni, ahhoz, hogy flottás ajánlat készüljön, minden egyes gépjárműhöz 
egyedileg is el kell készíteni az ajánlatokat. 
============================================================================ 
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Abban az esetben, ha az ablakban nem szerepel olyan gépjármű, amely a flottás ajánlatot kérő 

vevőnek megfelel, akkor az Új rekord felvitele nyomógombra kattintva megjelenő ablakban 
választható ki másik gépjármű (13. ábra). Azaz ki kell választani a megfelelő gépjárművet, amelyre 
egyedi ajánlatot kell készíteni. 
 

 
13. ábra 

 

A megfelelő gépjárművet kijelölve, majd a Gépjármű beemelése adott flottás ajánlathoz ( ) 
nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (14. ábra). 
 

 
14. ábra 

 

Az Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakban a flottás ajánlathoz tartozó 

ajánlat állapota - automatikusan - Vevőnek kiadva státuszban van. 
 
A gépjárműhöz tartozó extrák szerkesztése az előző (Ajánlathoz tartozó extra tartozékok/csomagok 
felvitele) fejezetben már ismertetésre kerültek. 
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Az ablak elhagyását követően az előző (Gépjármű kiválasztása új ajánlat készítéséhez) 
ablakban megjelenik a flottás ajánlathoz - újonnan - felvitt gépjármű. 
Abban az esetben, ha nem kell több gépjárművet az adott flottás ajánlathoz hozzárendelni, akkor a 

Gépjármű kiválasztása új ajánlat készítéséhez ablakban a kilépést követően a Kész 
ajánlatok kiválasztása a flottás ajánlathoz ablakhoz lép vissza a rendszer, ahol megjelenik 
a felvitt gépjármű. 

Az ablak elhagyását követően a Flottás ajánlatok szerkesztése ablak jelenik meg, majd ezt az 

ablakot elhagyva a Flottás ajánlatok listája ablakhoz tér vissza a rendszer. 
 
Abban az esetben, ha egy adott ajánlat valamely adatán módosítani kell, akkor a módosításra váró 

ajánlat kijelölését, majd a Kijelölt rekord módosítása nyomógombra kattintást követően a már 

ismertetett Flottás ajánlatok szerkesztése nevű ablak jelenik meg. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: a flottás ajánlatok Összeállítás alatti státuszban módosíthatóak. 
============================================================================ 
 
Az ablakban a már ismertetett lépéseket lehet - a flottás ajánlat státuszától függően - végrehajtani. 
 

2.3. Ajánlat készítése készleten nem lévő gépjárműre, azaz modellre 
 

Abban az esetben, ha modellre készül ajánlat, akkor az Új gépjármű értékesítés ablakban 

először a Modellre választógombot kell kijelölni, majd az Ajánlatok készítése, módosítása ( ) 
nyomógombra kattintani, melynek következtében az alábbi ablak jelenik meg (15. ábra). 
 

 
15. ábra 
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Az ajánlathoz tartozó vevő kiválasztását (a már ismertetett Partnerek listája ablakból kell 

elvégezni) követően kell a modell kiválasztását elvégezni, melyet a Modell beviteli mező melletti 
nyomógombra kattintva megjelenő ablakban lehet elvégezni (16. ábra). 
 

 
16. ábra 

 

A fenti ablakban a megfelelő modell kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően 

az előző (Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok) ablak Modell beviteli mezőjében 
megjelenik a kiválasztott modell megnevezése. 
 
Ezt követően kell a modellhez tartozó színek közül a vevő számára megfelelő szín kiválasztását 

elvégezni. A Szín beviteli mező melletti nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik 
meg (17. ábra). 
 

 
17. ábra 

 

A fenti ablakban a megfelelő szín kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően az 

előző (Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok) ablak Szín beviteli mezőjében 
megjelenik a kiválasztott szín megnevezése. 
 
Ezt követően kell a modellhez tartozó kárpitok közül a vevő számára megfelelő kárpit kiválasztását 

elvégezni. A Kárpit beviteli mező melletti nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik 
meg (18. ábra). 
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18. ábra 

 

A fenti ablakban a megfelelő kárpit kiválasztását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően 

az előző (Új gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok) ablak Kárpit beviteli mezőjében 
megjelenik a kiválasztott kárpit megnevezése. 
 

A további lépések már ismertetése kerültek az Ajánlat készítése fejezetben. 
 

A különbség, hogy egy adott alvázszámú, készleten lévő gépjármű esetén az ügyfél által elfogadott 
ajánlatot át lehet emelni vevői megrendelésbe, így nem kell kétszer dolgozni az autó adatainak (ár, 

extrák, partner név) feltöltésével. Míg modellre történő árajánlat esetén az elfogadott árajánlatot át 

lehet emelni a rendszer Új gépjármő beszerzés moduljába egy feldolgozás alatti 

gyártásrendelésnek, a Gyártásrendelés elkészítése az ajánlat alapján nyomógomb ( ) 
segítségével. 
 

2.4. Vevői rendelés készítése ajánlatból 

Az Új gépjármű értékesítés ablakban az Ajánlatok listája ( ) nyomógombra kattintva az 
alábbi ablak jelenik meg (19. ábra). 
 

 
19. ábra 
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A fenti ablakban az összes olyan ajánlat/érdeklődés megtalálható, amelyet az adott kereskedők 
készítettek a vevők számára. Az itt megjelenő ajánlatok/érdeklődések adatai módosíthatóak, új 

ajánlatok készítése is lehetséges, valamint a megfelelő (Összeállítás alatt) státuszban lévő 
ajánlatok/érdeklődések törölhetőek is. 
Abban az esetben, ha egy kereskedő által készített ajánlatot a partner elfogadja, vagyis megvásárolja 

az adott gépjárművet, akkor az ajánlat kiválasztását, majd a Rendelés készítés a kiválasztott 

ajánlat alapján ( ) nyomógombra kattintva a későbbiekben ismertetésre kerülő Új 
gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablak jelenik meg. Ebből az ablakból - egy 

Vevőnek kiadva státuszú ajánlatból - már készíthető vevői rendelés. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: a Rendelés készült és Vevőnek átadva állapotú ajánlatok/érdeklődések nem 
törölhetőek. 
============================================================================ 
 
Abban az esetben, ha egy adott ajánlatot vagy érdeklődést törölni kell, akkor a törlésre váró ajánlat 

kijelölését, majd a Kijelölt ajánlat törlése ( ) nyomógombra kattintást követően egy dialógus 
ablak jelenik meg (20. ábra). 
 

 
20. ábra 

 
A törlési szándék tényének megerősítését követően az adott ajánlat/érdeklődés kitörlésre kerül. 
 

3. Gépjárműfoglalások 
 

3.1. Gépjárműfoglalások 
 

Az Új gépjármű értékesítés ablakban a foglalásra váró gépjármű kiválasztását, majd a 

Gépjárműfoglalás ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (21. ábra). 
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21. ábra 

 
============================================================================ 
Megjegyzés: a Felhasználók modulban kell azt beállítani, hogy egy adott értékesítő hány napig, 

illetve hány darab gépjárművet foglalhat egy időben. 
============================================================================ 
 

Az Új gépjármű foglalás készítése ablakban a - legördülő lista segítségével - kell a Foglalás 
típusát, majd a foglaló partner kiválasztását - a Vevő beviteli mező melletti nyomógombra 

kattintáskor megjelenő (már ismertetett) Partnerek listája ablakban - elvégezni. 
 
Ezen műveletek elvégzését követően a kijelölt gépjárműre az adott értékesítőhöz beállított foglalási 
idő érvénybe lép, így ezt a gépjárművet egy másik kereskedő csak úgy foglalhatja le magának, ha az 
előző kereskedő a saját foglalását felszabadítja. 
 

3.2. Foglalás felszabadítása 
 
Adott gépjármű foglalásának felszabadítása kétféleképpen történhet: 
 

• Automatikusan 

• Kereskedő által történő felszabadítás 

 
3.2.1. Automatikusan 

 
Abban az esetben, ha egy foglalt gépjármű nem kerül vevői értékesítésre az adott értékesítőhöz 
beállított foglalási napon belül, akkor a foglalás felszabadítása automatikus módon történik meg a 
határidő lejárta után. 
 
3.2.2. Kereskedő által történő felszabadítás 

 
Abban az esetben, ha egy foglalt státuszban lévő gépjárművet, az adott értékesítőhöz beállított 
foglalási nap előtt fel kell szabadítani, akkor azt az alábbi módon lehet elvégezni: 
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Az Új gépjármű értékesítés ablakban a foglalás alól felszabadításra váró gépjármű kiválasztását, 

majd a Foglalás felszabadítás ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi dialógus ablak 
jelenik meg (22. ábra). 
 

 
22. ábra 

 
A felszabadítás tényének megerősítését követően az adott gépjármű a foglalás alól felszabadításra 
kerül, így erre a gépjárműre - másik értékesítő részéről - újabb foglalás, ajánlat, illetve vevői rendelés 
készíthető. 
 

3.3. Vevői rendelés készítése foglalásból 
 
Abban az esetben, ha egy partner lefoglalt egy adott gépjárművet, és azt még a foglalás ideje alatt 

meg is vásárolja, akkor az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban a 

Vevő beviteli mezőben automatikusan a foglaláshoz tartozó partner jelenik meg. 
 

4. Gépjármű értékesítés 
 

4.1. Vevői rendelés készítése 
 

Az Új gépjármű értékesítés ablakban az értékesítésre váró – Új gépjármű készleten illetve a 

Rendelés visszaigazolva státuszban lévő - gépjármű kiválasztását, majd a Vevői rendelés 

készítés, módosítás ( ) nyomógombra kattintást követően az Új gépjármű vevői 
megrendelések karbantartása ablak jelenik meg (23. ábra). 
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23. ábra 

 

A fenti ablakban a Vevő beviteli mező melletti nyomógombra kattintva az előzőleg már ismertetett 

Partnerek listája ablak jelenik meg. 
Az ablakban a megfelelő partner kiválasztását, majd a mentést követően a vevőhöz tartozó adatok 

töltik fel az előző (Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása) ablak megfelelő 
mezőit. 
 
Ekkor a gépjármű ára már szerepel az ablakban, melyet a Modellkarbantartó modulból vesz a 

rendszer. Illetve az ár a felhasználó által ezen az ablakon is módosítható. Az adott gépjármű ára 
tetszőlegesen módosítható, melyet kétféle módon lehet elvégezni: 

• Kedvezmény megadása százalékos formában; 

• Kedvezmény megadása összegszerűen. 
 
Abban az esetben, ha a kedvezmény megadása százalékos formában történik, akkor a Gépjármű 

nettó ára alatt található Kedvezmény mezőbe (% jellel feltüntetett oszlop) kell a százalékos 
kedvezményt beírni. 

A százalékos kedvezmény beírását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a gépjármű 
árából a Kedvezmény (nettó, bruttó) összege automatikusan kiszámításra kerül. 
 
Ha a kedvezmény megadása összegszerűen történik, akkor a Gépjármű nettó ára alatt található 

Kedvezmény (nettó, vagy bruttó) mezőbe kell a kedvezmény összegét beírni. 

A kedvezmény összegének beírását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a gépjármű 
árából a Kedvezmény (nettó, bruttó) összege automatikusan kiszámításra kerül. 
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4.2. Vevői rendeléshez tartozó extrák szerkesztése 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: az adott gépjárműhöz tartozó extrák Összeállítás alatti, illetve Megrendelés 
módosítás alatti státuszban módosíthatóak. 
============================================================================ 
 

Abban az esetben, ha egy gépjárműhöz tartozik extra, akkor ezen extra felvitelét az Új gépjármű 
vevői megrendelések karbantartása ablakban A megrendeléshez tartozó extrák 

szerkesztése ( ) nyomógombra kattintva megjelenő ablakban lehet végrehajtani (24. ábra). 
 

 
24. ábra 

 
A fenti ablakban az extra tartozékok/csomagok felvitelét kétféleképpen lehet elvégezni: 

• Extrák felvitele Új rekord felvitele ( ) nyomógomb segítségével. Így extrákat, 
csomagokat, gyári és nem gyári tartozékokat is fel lehet vinni az adott gépjárműhöz. 

• Extrák gyorsfelvitele: dupla balra nyíl ( ) segítségével. Így közvetlenül vihetőek 
fel extra tartozékok. 

 

A vevői rendeléshez tartozó extrák szerkesztése ablakban az Extra gyors beviteli mező 
melletti nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (25. ábra). 
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25. ábra 

 
A megfelelő tartozék kijelölését, a bruttó vagy nettó érték beírását, majd a mentést követően az 

előző (A vevői rendeléshez tartozó extrák szerkesztése) ablak megfelelő mezőjében 
megjelenik a tartozék neve, illetve az extra tartozék manuálisan megadott ára. 
 
Ezt követően szükséges azt meghatározni, hogy a kiválasztott extra tartozék milyen formában 
jelenjen meg a számlán. Azaz a gépjármű ára mellett (tételes extra felsorolás a számlán értékesítési 
árral együtt), vagy a gépjármű árában (nincs tételes extra felsorolás a számlán, az extrák ára a 
gépjármű árát növelik). 

Ezen adatok megadását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően az újonnan felvitt 

extratartozék kap egy azonosító számot, illetve megjelenik az Új rekord felvitele ( ) 
nyomógomb, amellyel további extrák felvitelére van lehetőség. 
 

4.3. Új gépjármű megrendelése 
 
Egy adott gépjárműhöz csak abban az esetben készíthető végszámla, ha a vevői rendelés állapota 

Megrendelve státuszú. 
Erre a státuszra azért van szükség, mert ekkor a vevő már aláírásával biztosítja a kereskedőt a 
gépjármű megvásárlásának tényéről, melyet az állapot állításakor kinyomtatásra kerülő 

Megrendelőlap riporton tehet meg. A megrendelő riport egyedileg változhat, hiszen a Key2Deal 
rendszer jelenleg több adásvételi szerződést és több megrendelő lapot kezel, az ügyfél igényeknek 
megfelelően. 
 

A státuszállítást az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban a 

Megrendelőlap nyomtatása ( ) nyomógombra vagy az „Állapotok” főmenü 

Megrendelve menüpontjára kattintással lehet elvégezni. 
 

A Megrendelve állapotba állításkor a megjelenő dialógus ablakban a megrendelés tényének 

megerősítését követően a Gépjármű megrendelőlap riport jelenik meg a képernyőn. 
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4.4. Vevői rendelés adatainak módosítása 
 

Abban az esetben, ha egy már Megrendelve státuszú vevői rendelés valamely adatán módosítani 

kell, akkor ezt Megrendelés módosítás alatt státuszban lehet elvégezni. 

A státuszállítást az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartás ablakban az 

„Állapotok” főmenü Megrendelés módosítás alatt menüpontjának kiválasztásával 
lehet elvégezni. 
 

4.5. Vevői rendelés meghiúsítása 
 
Abban az esetben, ha valami miatt a vevő, vagy a kereskedő eláll az adásvétel szándékától, akkor a 

vevői rendelés állapota – a visszalépést kezdeményező féltől függően – Vevő visszalépett vagy 

Dealer visszalépett státuszba állítható. 

A státuszállítás az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakában, az 

„Állapotok” főmenü megfelelő menüpontjának (Vevı visszalépett - Dealer 
visszalépett) kiválasztásával végezhető el. 
 

A meghiúsult rendeléseket a főablakon található „Meghiúsult rendelések” menüpontra 
kattintásra megjelenő ablakban lehet megtekinteni (26. ábra). 
 

 
26. ábra 

 

4.6. Finanszírozási és biztosítási adatok rögzítése 
 

Az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban lehetőség van a vevői 
rendeléshez tartozó gépjármű finanszírozási és biztosítási adatainak rögzítésére. Az ablakban a 

„Finanszírozási és biztosítási adatok” menüpontra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (27. 
ábra). 
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27. ábra 

 
Az ablakban rögzített adatok a Gépjármő törzs modulban az adott gépjárműhöz elmentésre 

kerülnek, illetve a későbbiekben egyedi és időszaki riportok, kimutatások is lekérhetőek a K2D 
rendszerből. 
 

4.7. Átadásra felkészítés (szerviz előjegyzés) 
 
Ha az extrák már rögzítésre kerültek az adott gépjárműhöz, illetve a vevői rendelés státusza 

Megrendelve, akkor lehetőség van a szervizből munka rendelésére (például null-revízió). 
A szervizből történő munka megrendelése, vagyis automatikus módon történő munkalap előjegyzés 
készítése a következőképpen történik: 
 

Az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban az „Átadás” főmenü 

Felkészítés menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (28. ábra). 
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28. ábra 

 

A Munkalap előjegyzés ablak alsó felében megjelennek - a Beépítendő extrák címkéjű fülnél - a 
gépjárműhöz felvitt kiegészítő extrák, illetve - a Szervizcsomagok címkéjű fülnél - az előre definiált 
szervizcsomagok. Az ablakban azokat az extrákat kell bejelölni (betreffelni), amelyeket a munkalapon 
szükséges megjeleníteni (azért, hogy a munkafelvevő kolléga tudja, hogy milyen extra tartozékokat 
szükséges beszerelni a gépjárműbe). 
A kijelölés elvégzését - mind a Beépítendő extrák, mind a Szervizcsomagok címkéjű fülnél - majd a 

Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően a munkalap előjegyzés kap egy azonosító (ID) 

számot, illetve aktívvá válik a Készletfoglalás nyomógomb, amelyre kattintva a becikkszámozott 
extrákat le lehet foglalni a készletből (azaz, ha nem extra tartozékokat választott a gépjármű 
értékesítő, hanem a cikktörzsből választott cikkszámmal ellátott cikkeket, akkor azok lefoglalhatóak a 
készletből). 
 

Az ablak bezárását követően az előző (Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása) 

ablakhoz tér vissza a rendszer, valamint a Munkalap modulban egy úgynevezett Speciális 

elbírálás alá eső bejelentések listája ( ) nyomógomb jelenik meg, amely a munkafelvevő(ke)t 
figyelmezteti az elvégzendő munkáról. 
Ezt követően egy új munkalap nyitásakor az Előjegyzésből beemelhető a megrendelt munka, a hozzá 
tartozó extrákkal, illetve a Szervizcsomagban szereplő tételekkel együtt. 
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4.8. Vevői rendeléshez kapcsolódó riportok 
 

Adott vevői rendeléshez tartozó riportok az Új gépjármű vevői megrendelések 
karbantartása ablak „Riportok” főmenüjéből érhetőek el (29. ábra). 
 

 
29. ábra 

 

4.9. Számla készítése kijelölt számlázási előjegyzés alapján (előleg, foglaló, végszámla) 
 

Abban az esetben, ha már Megrendelve státuszban van a vevői rendelés, akkor lehet a 
gépjárműhöz tartozó számlázási előjegyzésből az előleget, a végszámlát vagy a foglalót elkészíteni. 
 

Az Új gépjármű vevői megrendelés karbantartása ablakban a Vevői megrendelés 

számlázási előjegyzései ( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (30. ábra). 
 

 
30. ábra 

 
Az ablak megnyitását követően megjelenik a végszámla számlázási előjegyzése a számla teljes 
összegével. 
A fenti ablakban lehetőség van előlegszámla, illetve foglaló készítésére, valamint használt gépjármű - 
új gépjárműbe történő - beszámítására is. 
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============================================================================ 

Megjegyzés: 1. Próbaszámla: a megfelelő számlázási előjegyzés kijelölését, majd a ( ) 

Próbaszámla készítése a kijelölt számlázási előjegyzés alapján nyomógombra kattintást 
követően a végszámlával teljesen megegyező riport nyomtatható, melynek a segítségével 
ellenőrizhető, hogy helyesek-e a számlán szereplő adatok. 
 

2. Beragadt számlák nyomtatása: a megfelelő számlázási előjegyzés kijelölését, majd a Kijelölt 

számla nyomtatása (csak "beragadt" számlákra) ( ) nyomógombra kattintva a már 

kinyomtatott, de valamilyen okból (például hálózati vagy nyomtatási hiba) kifolyólag  yomtatható 
státuszban maradt számla újra kinyomtatható, melynek a hatására a számla státusza átáll 

Kinyomtatva státuszra. 
============================================================================ 

 

A vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések ablakban az Új rekord felvitele 

( ) nyomógombra kattintva megjelenő Számlázási előjegyzések szerkesztése 
ablakban van lehetőség előlegszámla, foglaló, avagy használt gépjármű beszámítására is. 
 

4.10. Előlegszámla készítése kijelölt számlázási előjegyzés alapján 
 

A Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések ablakban az Új rekord felvitele 

( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (31. ábra). 
 

 
31. ábra 

 

A Számlázási előjegyzések szerkesztése ablakban az Előleg jelölőnégyzet kipipálását, 

majd az összeg megadását követően, mentéskor az előző (Vevői rendeléshez tartozó 
számlázási előjegyzések) ablakban megjelenik az elkészített számlázási előjegyzés, valamint a 
Végszámla számlázási előjegyzésben szereplő bruttó összeg az itt megadott összeggel csökken (32. 
ábra). 
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32. ábra 

 

Ekkor kell a kijelölt számlázási előjegyzésből az előleg bekérő értesítőt elkészíteni. Az előjegyzést 

kijelölve, majd a Számla készítése a kijelölt számlázási előjegyzés alapján ( ) nyomógombra 
kattintva az alábbi ablak jelenik meg (33. ábra). 
 

 
33. ábra 

 

Az előlegszámlához szükséges adatok bekérése ablakban az adatok megadását 
(Fizetési mód, Fizetési határidő), illetve helyességének ellenőrzését követően a Megjegyzések 
címkéjű fülre kattintva, a számlán látható megjegyzések rögzíthetőek (34. ábra). 
 

 
34. ábra 
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A megjegyzés(ek) megadását (Megjegyzés a számlán I. mezőbe írt szöveg közvetlenül a számla 

fejléce alatt jelenik meg; a Megjegyzés a számlán II. mezőbe írt szöveg a számla alsó részén 

jelenik meg, az Egyéb megjegyzés mezőbe írt szöveg nem jelenik meg a számlán), majd a mentést 

követően az előleg bekérő értesítő kinyomtatásra kerül, illetve a Vevői rendeléshez tartozó 
számlázási előjegyzések ablakban az adott számlázási előjegyzés kiszínesedik, valamint 
megjelenik a kinyomtatott értesítő száma. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: Fontos megjegyezni, hogy az előleg bekérő értesítő elkészülhet készpénzes fizetési 
móddal, illetve átutalásos fizetési móddal is. Készpénzes fizetés esetén az előleg bekérő értesítő 
Pénztári modulban történő kiegyenlítése után, automatikusan nyomtatódik az előlegszámla. 

Átutalásos fizetés esetén a Bank modulban történő feldolgozást követően a 

számlaböngészıbıl nyomtatható ki az előleg számla. 

 
Az előleg bekérő értesítő nem előlegszámla, nem számviteli bizonylat, csak egy értesítés, ami alapján 
az ügyfél befizetheti a kívánt összeget. Erre a szabályozásra azért került sor, mert az előleg számla 
kiállítását meg kell előznie a pénzügyi teljesítésnek, ezért került beiktatásra az értesítő fogalma az 
előleg számla kezelésébe. 
 
Miután az értesítő pénzügyi teljesítése megtörtént, az összeg automatikusan levonásra kerül a 
végszámla összegéből, ezért a végszámla a teljes összeget fogja mutatni, de a végösszegből levonásra 
kerül a már befizetett előleg, így az ügyfél pontosan látja a számla végösszegén, a fizetendő sorban, 
hogy mennyit kell még pénzügyileg teljesítenie. 
============================================================================ 
 

 

4.11. Foglaló készítése kijelölt számlázási előjegyzés alapján 
 
Fontos megemlíteni, hogy a Foglaló használata előtt mindenképpen kérje ki a DLM Solutions Kft. 
munkatársai véleményét, segítségét! 
 

A Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések ablakban az Új rekord 

felvitele ( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (35. ábra). 
 

 
35. ábra 
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A Számlázási előjegyzések szerkesztése ablakban a Foglaló jelölőnégyzet kipipálását, 
majd az összeg megadását követően, mentéskor az előző ablakban megjelenik az elkészített 
számlázási előjegyzés, valamint a Végszámla számlázási előjegyzésben szereplő bruttó összeg az itt 
megadott összeggel tovább csökken (36. ábra). 
 

 
36. ábra 

 
Ekkor kell a kijelölt számlázási előjegyzésből a foglalót elkészíteni. A megfelelő előjegyzést kijelölve, 

majd a Számla készítése a kijelölt számlázási előjegyzés alapján ( ) nyomógombra kattintva 
az alábbi ablak jelenik meg (37. ábra). 
 

 
37. ábra 

 

A Foglaló technikai számla adatainak pontosítása ablakban az új adatok megadását 

(Átadó: csak társas vállalkozás vagy Egyéni vállalkozó típusú partner esetén kell megadni, Átvevő, 

Fizetési mód, Fizetési határidő, Esedékesség, Foglaló érvényessége), illetve a meglévő adatok 
helyességének ellenőrzését követően a Megjegyzések címkéjű fülre kattintva, a foglalón látható 
megjegyzés rögzíthető (38. ábra). 
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38. ábra 

 

A megjegyzés megadását (Látható megjegyzés mezőbe írt szöveg a foglalón jelenik meg; az Egyéb 
megjegyzés mezőbe írt szöveg nem jelenik meg a foglalón), majd a mentést követően a foglaló 

kinyomtatásra kerül, illetve a Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések 
ablakban az adott számlázási előjegyzés kiszínesedik, valamint megjelenik a kinyomtatott foglaló 
azonosító száma. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: Fontos megjegyezni, hogy foglaló esetén a rendszer generál az ügyfél folyószámlájára 
egy RES prefixű hivatkozást a foglaló összegével, amelyet a pénztári vagy banki modulon keresztül 
lehet kiegyenlíteni. Végszámla készítése esetén észrevehető, hogy a foglaló összegét nem vonja le a 
rendszer a végszámla összegéből (mivel a foglaló nem számla, csak egy értesítés, egy bizonylat), csak 
a számla alján megjegyzésként rögzíti, hogy a végszámla fizetendő sorában írt összeg kiegyenlítésekor 
figyelembe kell venni a befizetett foglalót, és a foglaló összegével csökkentett összeget kell csak az 
ügyfélnek befizetni. Ha pénzügyileg a befizetés megtörtént, akkor a végszámlából hiányzik pont a 
foglaló összege. 

Ezt úgy kell lekezelni, hogy a Folyószámla modulban az „Akciók” főmenüben elhelyezett Foglaló 
beszámítása almenüpontot kell elindítani, így a foglaló (RES prefixű hivatkozás) beleegyenlíthető 
a végszámla (CARO prefixű hivatkozás) hiányzó összegébe, így pénzügyileg is kifuttatható a foglaló. 
============================================================================ 
 

4.12. Használt gépjármű beszámítás 
 

Abban az esetben, ha egy adott új gépjárműbe használt gépjárművet számítanak be, akkor ezt az Új 
gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban a Beszámított használt gépjármű 

felvitele a rendeléshez nyomógombra ( ) kattintásra megjelenő ablakban lehet elvégezni (39. 
ábra). 
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39. ábra 

 

A Nyilvántartásban szereplő gépjárművek listája nevű ablakban csak a beszámítható 

használt gépjárművek jelennek meg (csak azok, amelyek saját készleten szerepelnek, illetve készült 

hozzájuk vételi jegy (amely generál egy bejövő számlát), vagy társas vállalkozás esetén a bejövő 
számla, rögzítésre került. 
 

A beszámított használt gépjárművet kijelölve, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintva az 

előző (Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása) ablakban jobb felső részén 
megjelennek a használt gépjármű adatai (40. ábra). 
 

 
40. ábra 

 
Abban az esetben, ha a beszámított használt gépjárművet hitel terheli, akkor a készletre vételkor a 
használt gépjármű valós, teljes árát kell rögzíteni. De a végszámlába történő beszámításkor csak a 
gépjármű diszkont (hitellel csökkentett érték) értékét kell figyelembe venni (erre azért van szükség, 
mert a használt gépjármű nyilvántartásba a valós értéken kell, hogy bekerüljön a gépjármű, de az új 
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autóba csak a hitellel csökkentett áron lehet beszámítani). Ezt a Vevői rendeléshez tartozó 
számlázási előjegyzések nevű ablakon lehet módosítani a következő képen (41. ábra). 
 

 
41. ábra 

 
A használt gépjármű beszámítás számlázási előjegyzés adatait kell módosítani úgy, hogy a számlázási 

előjegyzést kijelölve, majd a Módosítás nyomógombot ( ) megnyomva, az alábbi ablak jelenik 
meg (42. ábra). 
 

 
42. ábra 

 

A Számlázási előjegyzések szerkesztése nevű ablakon a használt gépjármű bruttó árát kell 
a gépjárművet terhelő hitel összegével csökkenteni és a kapott összeget kell beírni a bruttó 
összeghez. 
 

A mentést követően a számlázási előjegyzés kap egy azonosító (ID) számot, valamint az előző (Vevői 
rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések) ablakban kiszínesedik az előjegyzés, amely 
jelzi, hogy az adott használt gépjármű beszámításra került az új gépjárműbe. 
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============================================================================ 
Megjegyzés: Fontos megjegyezni, hogy a végszámla készítésekor a végszámlán a beszámított 
gépjármű értéke nem csökkenti a fizetendő végösszeget, hanem a számlán megjegyzésként szerepel, 
hogy mekkora az az összeg, amelyet figyelembe kell venni a fizetéskor. 
 
Ennek kezelése úgy történik, hogy a beszámított használt gépjármű készletre vételekor készül egy 
bejövő számla (vételi jegy esetén automatikusan generálódik) például 1 millió FT bruttó végösszeggel, 
a kimenő végszámla pedig elkészül 5 millió FT bruttó végösszeggel (megjegyzésként szerepel a 
számlán, hogy 1 millió FT autó beszámítás tartozik a számlához). Pénzügyileg az ügyfél kiegyenlít 4 
millió FT-ot a kimenő végszámlába, így fennmarad a nevén egy bejövő számla 1 millió FT-ról és egy 
kimenő számla, amibe még 1 millió FT-ot kell beleegyenlíteni. A két számlát kompenzációval össze 
lehet vezetni, vagy pénztáron átfuttatni az összeget. 
 
Ha a beszámított gépjárműn még van hitel, például 300 ezer FT, akkor elkészül a bejövő számla 1 
millió FT-ról amelyhez lehet készíteni fizetési megosztást, amelyen megjelölhető, hogy 700 ezer FT az 
ügyfél része, 300 ezer FT a fennálló hiteltartozás a hitelező felé. A kimenő végszámlán csak 700 ezer 
FT jelenik meg az ügyfél részeként, így az az előző módon összekompenzálható, vagy pénztáron 
átfuttatható, a 300 ezer Ft-os tartozás pedig átutalható a hitelező felé. 
============================================================================ 
 

4.13. Végszámla készítése 
 

A végszámlát A vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések ablak első 
megnyitásakor automatikusan generált Végszámla számlázási előjegyzésből lehet elkészíteni (43. 
ábra). 
 

 
43. ábra 

 

A Végszámla számlázási előjegyzés kijelölését, majd a Számla készítése a kijelölt számlázási 

előjegyzés alapján ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (44. 
ábra). 
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44. ábra 

 

A végszámla készítéséhez szükséges adatok bekérése ablakban az adatok megadását 
(Fizetési mód, Fizetési határidő), illetve helyességének ellenőrzését követően a Megjegyzések 
címkéjű fülre kattintva, a számlán látható megjegyzések rögzíthetőek (45. ábra). 
 

 
45. ábra 

 

A megjegyzés(ek) megadását (Megjegyzés a számlán I. mezőbe írt szöveg közvetlenül a számla 

fejléce alatt jelenik meg; a Megjegyzés a számlán II. mezőbe írt szöveg a számla alján jelenik meg, 

az Egyéb megjegyzés mezőbe írt szöveg nem jelenik meg a számlán) követően a Bejövő számla 
címkéjű fülre történő kattintáskor megjelenő ablakban megtekinthető, hogy az adott gépjárműhöz 
tartozik-e bejövő számla (46. ábra). 
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46. ábra 

 

A gépjárműhöz tartozó bejövő számla megtekintését, majd a Mentés ( ) nyomógombra 
kattintást követően a végszámla kinyomtatásra kerül. 

A Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések ablakban az adott számlázási 

előjegyzés kiszínesedik, megjelenik a kinyomtatott számla száma, valamint a vevői rendelés Új 
gépjármű eladva státuszba áll át. 
 

4.14. Előlegszámla, végszámla jóváírása 
 

Az előleg vagy végszámla jóváírása a Vevői rendeléshez tartozó számlázási 
előjegyzések ablakban végezhető el. A megfelelő számlázási előjegyzést kijelölve, majd a Kijelölt 

számla sztornózása ( ) nyomógombra kattintva a számla jóváírásra kerül, illetve a számla 
státusza visszaáll  yomtatható státuszra. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: 

 

1. Csak a Kinyomtatva státuszú számla sztornózható, vagyis egy már kifizetett, Teljesítve 
státuszban lévő számla abban az esetben kerülhet jóváírásra, ha a Folyószámla kezelés 

modulban túlfizetésbe állították (törölték a számlához tartozó fizetési tételt) a számlát, így a számla 
státusza visszaáll Kinyomtatva státuszra. 
 
2. Adott vevői rendeléshez tartozó előlegszámla abban az esetben sztornózható, ha a rendeléshez 
tartozó Végszámla is már jóváírásra került. 
============================================================================ 

 

4.15. Végszámla helyesbítése 
 

A Vevői rendeléshez tartozó számlázási előjegyzések nevű ablakban megjelenő 

Végszámla helyesbítése ( ) nevű nyomógomb segítségével lehet egy adott számla helyesbítését 
elvégezni. Számlát helyesbíteni csak kinyomtatott végszámla esetén lehet (47. ábra). 
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47. ábra 

 

Ekkor a Számla helyesbítése nevű ablak jelenik meg (48. ábra). 
 

 
48. ábra 

 

A Számla helyesbítése ablakon az adott Végszámla kijelölését, majd az Engedményes 
egységár mezőbe történő kattintást követően a helyesbített összeggel csökkentett árat (azaz az új 

számla értékét) kell beírni. Ezután Helyesbítő számla nyomtatódik, amelyen az eredeti 
számlatételek negatív összeggel szerepelnek és az új számla tételei pozitív összeggel kerülnek fel a 
számlára. A kettő közti különbség a helyesbítés. 
 

4.16. Kijelölt számlázási előjegyzés módosítása 
 
Abban az esetben, ha egy adott számlázási előjegyzés valamely adatán (Összeg, fizetési mód, fizetési 

határidő) módosítani kell, akkor a módosításra váró számlázási előjegyzés kijelölését, majd a Kijelölt 

számlázási előjegyzés módosítása nyomógombra ( ) kattintást követően a már ismertetett 

Számlázási előjegyzések szerkesztése ablak jelenik meg, ahol a módosítás egyszerűen 
elvégezhető. 
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============================================================================ 
Megjegyzés: csak olyan számlázási előjegyzés módosítható/törölhető, amelyből még nem készült 
számla. 
============================================================================ 
 

4.17. Kijelölt számlázási előjegyzés törlése 
 
Abban az esetben, ha egy adott számlázási előjegyzést törölni kell, akkor a törlésre váró előjegyzés 

kijelölését, majd a Kijelölt számlázási előjegyzés törlése nyomógombra ( ) kattintást 

követően az előjegyzés kitörlésre kerül a Vevői rendeléshez tartozó számlázási 
előjegyzések ablakból. 
 

4.18. Gépjármű átadása ügyfél részére 
 

Az Új gépjármű eladva státuszban lévő - már értékesített - gépjármű átadása az ügyfél részére a 
következőképpen történik: 
 

Az Új gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban az „Átadás” főmenü 
Átadás vevınek menüpontra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (49. ábra). 
 

 
49. ábra 

 

Az Átadás előtti felszereltség és számlatétel ellenőrzés ablak oszlopai megegyeznek A 
vevői rendeléshez tartozó extra csomagok és tartozékok ablak oszlopaival, viszont 
ezen ablak adatai - nem módosításra, hanem - információközlésre szolgálnak. 

A mentést követően A gépjármű adatainak átadás előtti pontosítása ablak jelenik meg 
(50. ábra). 
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50. ábra 

 
Az új adatok megadását, illetve helyességének ellenőrzését követően Az átadáshoz szükséges 
adatok bekérése ablak jelenik meg (51. ábra). 
 

 
51. ábra 

 
A fenti ablakban az Átadási információk címkéjű fülnél - ha szükséges - módosítható az Átvevő, illetve 
Átadó neve, valamint tetszőleges megjegyzések rögzíthetőek, amelyből az alsó Megjegyzés 

(bizonylatra) rovatba írt szöveg jelenik meg a Gépjármű átadás - átvételi jegyzőkönyvön. 
 
Az ablakban az Átadott dokumentumok címkéjű fülre kattintva az alábbi módon jelenik meg az ablak 
(52. ábra). 
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52. ábra 

 

Az átadáskor felmerülő dokumentumok kijelölését, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást 

követően kinyomtatásra kerül - az előző ablakokban megadott/módosított adatokkal - a Gépjármű 
átadás - átvételi jegyzőkönyv, illetve a vevői rendelés státusza átáll Vevınek átadva 

állapotba. 
 

5. Flottás rendelések 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: abban az esetben készíthető flottás rendelés, ha a kiválasztott vevőnek már van 
érvényes rendelése legalább két gépjárműre. 
============================================================================ 
 
Az Új gépjármő értékesítés modulban flottás rendelések készítésére is van lehetőség, 

mely a főablakon található Flottás rendelések ( ) nyomógombra kattintva megjelenő ablakban 
készíthető el (53. ábra). 
 

 
53. ábra 
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A fenti ablakban új flottás rendelés készítése az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra kattintva 
megjelenő ablakban lehetséges (54. ábra). 
 

 
54. ábra 

 

A Flottás rendelések karbantartása ablak oszlopai az előző (Flottás rendelések listája) 
ablak oszlopaival egyezik meg. 
 
Az ablakban a vevő kiválasztását, a Kontakt személy (egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás esetén), 
illetve a Flotta azonosító megadását követően, mentéskor a flottás rendelés kap egy azonosító (ID) 
számot, valamint a nyomógombok aktívvá válnak. 
 

A flottás rendelés fej elkészítését követően az Megrendelt gépjármű hozzárendelése a flottához 

nyomógombra ( ) kattintva az alábbi ablak jelenik meg (55. ábra). 
 

 
55. ábra 

 

A flottához rendelhető gépjárművek (rendelések) listája ablak a bejelölési (treffelési) 
lehetőséget kivéve az előző ablak oszlopaival egyezik meg. 
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============================================================================ 
Megjegyzés: az ablakban azok a flottához rendelhető gépjárművek jelennek meg, amelyek esetében 
megegyezik a már elkészült vevői rendeléshez, illetve a flottás rendeléshez tartozó partner. 
============================================================================ 
 

A megfelelő gépjárművek kiválasztását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően 

újra megjelenik a Flottás rendelések karbantartása ablak (56. ábra). 
 

 
56. ábra 

 
Az előző ablakban történő mentést követően a fenti ablakba beemelésre kerülnek a flottás 
rendeléshez kiválasztott gépjárművek. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: abban az esetben, ha egy gépjármű még sincsen szükség, akkor a gépjármű kijelölését, 

majd a Kijelölt gépjármű eltávolítása a flottából nyomógombra ( ) kattintva az adott 
gépjármű kitörlésre kerül a flottás rendelésből. 
============================================================================ 
 

Ezt követően a Flotta megrendelése, megrendelőlapok nyomtatása nyomógombra ( ) 
kattintva kinyomtatásra kerül /képernyőre/ egy Összesítőlap flottás megrendeléshez riport, 

valamint annyi Gépjármű megrendelőlap riport, ahány gépjármű az adott flottás rendelésben 
szerepel. 

A nyomógombra kattintást követően a flottás rendelés státusza átáll Flottaszerződés megkötve 

állapotba, illetve a gépjárművek vevői rendelésének státusza Megrendelve állapotba kerül. 
 
Innentől kezdve a gépjárművek értékesítését a már ismertetett módon - egyenként - kell elvégezni. 


