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1 Kézikönyv verziók 
Verzió Dátum Változások 

0.1 2021. 09. 20. Első változat 

2 Üzleti igény 
Ez a dokumentum részletes leírást nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central 
rendszerhez készült, automatikus alapértelmezett dimenziókezelést biztosító funkcióról. 

A dimenziókezeléssel kapcsolatban gyakran felmerülő felhasználói igény, hogy azoknál a 
törzsadat beállításoknál, ahol lehetőség van alapértelmezett dimenzió-szabályok 
beállítására, ott lehessen ezt automatizálni oly módon, hogy a törzsadattal egyező 
dimenzióérték automatikusan létrejön és az alapértelmezett dimenzióbeállítási szabály is 
automatikusan beállításra kerül. 

Például: egy új vevő létrehozása esetén jöjjön létre egy vevő kóddal és névvel azonos 
pénzügyi dimenzió, amely automatikusan beállításra kerül a vevő alapértelmezett 
dimenziójaként. 

A funkció használatával csökkenthető a dimenzió-hozzárendelések során elkövetett 
hibázási lehetőségek száma. 

3 Automatikus alapértelmezett dimenziók beállítása 
Az Automatikus alapértelmezett dimenziókra vonatkozó beállítások eléréséhez kattintson a 
keresőmezőbe és írja be a következőt: Dimenziók 

Hozza létre azokat a dimenziókat, amelyekre vonatkozóan automatikus alapértelmezett 
dimenzió beállítási szabály szeretne alkalmazni. 

 
A dimenziók létrehozása után a Dimenziók lapon használja az Automatikus alapértelmezett 
dimenziók funkciót a Műveletek menüből. 
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Az Automatikus alapértelmezett dimenzió beállítás lapon a Tábla azonosító mezőben a 
rendszer azokat a táblákat sorolja föl, amelyekre vonatkozóan létre lehet hozni 
alapértelmezett dimenziókat. 

 
 

ID Objektumfelirat 
13 Üzletkötő/beszerző 
15 Főkönyvi számla 
18 Vevő 
23 Szállító 
27 Cikk 

152 Erőforráscsoport 
156 Erőforrás 
167 Projekt 
270 Bankszámla 
413 Vállalatközi partner 
849 Cash Flow kézi bevétel 
850 Cash Flow kézi költség 

1381 Vevői sablon 
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ID Objektumfelirat 
1382 Cikk sablon 
1383 Szállítói sablon 
1384 Alkalmazott sablon 
5071 Kampány 
5105 Vevősablon 
5200 Alkalmazott 
5600 Befektetett eszköz 
5628 Biztosítás 
5714 Felelősségi központ 
5800 Cikkmellékköltség 
5903 Szervizrendelés típusa 
5904 Szervizcikkcsoport 
5940 Szervizcikk 
5968 Szervizszerződés-sablon 

134482 Table With Default Dim 
42020107 Házipénztár 
42020108 Házipénztár jogcímkód 
99000754 Műhely 

 

A Dimenzió kód mezőben válasszunk egy Dimenziókódot, amelyre vonatkozóan 
automatizálni szeretnénk az alapértelmezett dimenzió szabályt. 

 

4 Automatikus alapértelmezett dimenzió funkció 
használata 

Amennyiben elvégeztük a fenti beállításokat, úgy új törzsadat létrehozása esetén 
automatikusan létrejön a dimenzióérték és beállításra kerül az alapértelmezett dimenzió 
szabály a törzsadatkartonra vonatkozóan. 
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5 Automatikus alapértelmezett dimenziókkal összefüggő 
átnevezések 

Azokban az esetekben, amikor létezik Automatikus alapértelmezett dimenzió beállítás egy 
adott törzsadatra vonatkozóan, akkor a rendszer kezelni fogja a törzsadat módosítási 
változásokat a Dimenzióérték kód és Dimenzióérték megnevezés tekintetében. 

Például, ha változik egy vevő neve és a vevőhöz be van állítva egy automatikus 
alapértelmezett dimenzió (Vevő dimenzió), akkor a dimenzió érték neve is változni fog. 

A fenti logika igaz az elsődleges azonosító kódokra is, tehát az előző példában szereplő 
vevő beállítás esetén a vevő átkódolásával meg fog változni a kapcsolt dimenzióérték kódja 
is. 
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