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KöVeT - építőipari költségvetés készítő rendszer
Tisztelt Érdeklődő!
A KöVeT építőipari költségvetés készítő programrendszer
lehet, hogy éppen az Ön vállalkozása számára lett kifejlesztve:
átfogó megoldást nyújt a felmérési napló elkészítésétől kezdve
a
költségvetés,
árajánlat
elkészítéséhez,
a
készlet
nyilvántartási és akár a számlázási feladatok ellátásához.
A rendszer integrált (összekapcsolt) módon segíti a teljes
vállalkozási folyamatot.
A KöVeT építőipari költségvetés készítő rendszer lehetővé teszi az Ön számára felmérési
adatokon alapuló árajánlatok gyors, precíz összeállítását, a munka elvégzéséhez
szükséges anyagok kigyűjtését és akár az elkészült munkák árajánlatra épülő
számlázását.
A rendszer támogatja a részletes, illetve az egységre vetített vállalási árakat tartalmazó
költségvetés, árajánlat elkészítését. A rendszer használatát leginkább az építőmesteri,
szakipari munkákat végző, illetve saját normagyűjteményt használó kisvállalkozások
részére ajánljuk. A rendszerhez többféle normagyűjtemény is alkalmazható.
A rendszerbe beépített készletnyilvántartó modul használatával lehetőség nyílik a
beszerzett anyagok bruttó/nettó áru bevételezésére, nyilvántartására, kivételezésére, a
készletek lekérdezésére, illetve leltározására. Támogatja a munkákhoz felhasznált
anyagok költségvetés szerinti automatikus kivételezését.
A rendszer új verziója lehetőséget nyújt az erőforrások Excel táblázatba exportálására és
a táblázatban elvégzett ármódosítások betöltésére.
A rendszer többféle árazási módot is támogat (erőforrásokhoz rendelt átlagár, a
készletnyilvántartás cikktörzséhez rendelt, készletnyilvántartás által vezetett mérlegelt
átlagár, utolsó beszerzési ár alkalmazása).
A KöVeT építőipari kisvállalkozói programrendszer használatának előnyei:


A program megvásárlása az átadott verzió korlátlan ideig tartó felhasználásai
jogát tartalmazza.



A program továbbfejlesztett verzióit nem kötelező megvásárolni.



Használatához nem szükséges hardverkulcs.
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Az aktuális anyagárakat a rendszer az – a készletnyilvántartás működtetése esetén
– az integrált készlet nyilvántartásból állíthatja elő (nincs szükség rendszeres
anyagár frissítésre).

Mit nyújt a KöVeT építőipari kisvállalkozói programrendszer az Ön számára:


Integrált (összekapcsolt) módon támogatja a teljes vállalkozási folyamatot a
felmérési napló készítésétől akár a számlázásig.
Lehetőséget biztosít átlagáras, illetve készlet nyilvántartás aktuális anyagárai
szerinti költségvetés készítésére.
Lehetővé teszi a módosítások gyors átvezetését, a változtatások hatásainak újra
számoltatását.
A rendszer támogatja az elvégzett munkák több részre bontását, az elvégzett
munkák több részletben történő számlázását.
Lehetővé teszi ajánlat verziók (óradíj, árazási mód változtatása) egyszerű
előállítását.
Az árajánlatok Excel munkalapra exportálhatók, a létrehozott táblázatok
„működnek”, elvégezhető bennük az ajánlatok finomítása.
Támogatja árazatlan költségvetések készítését.
Egyszerű kezelés, áttekinthető, informatív képernyő formátumok.









Az alaprendszer normagyűjtemény nélkül is megvásárolható, a rendszerhez az ÉgsziSenior Kft által forgalmazott ÉMIR ’97 normagyűjtemény egyes köteteinek norma tételeit
tudjuk biztosítani adatállomány és könyv formájában.
Az KöVeT építőipari költségvetés készítő rendszer adatait SQL adatbázisban tárolja. A
listaképek a kinyomtatás előtt a képernyőn megtekinthetők, az ajánlatok .pdf és Excel
formátumban exportálhatók kinyomtatni csak a végleges változatot kell.
Rendszerünk új, verziójának tesztelése lezárult, az új program verzió demó változata
weblaponkon elérhető – előzetes regisztráció után letölthető és kipróbálható.
Ajánlott futtatási környezet:







IBM PC kompatíbilis asztali vagy hordozható számítógép
Windows XP, Windows 7 vagy Windows 10* operációs rendszer
512 MB memória
Legalább 100 MB szabad HDD kapacitás
Egér
Tintasugaras vagy lézernyomtató

A megvásárolt program verzió
segítségével valósítjuk meg.

felhasználói

támogatását

a

TeamVewer

szoftver

A program demo változata weblapunkról - előzetes regisztráció után - letölthető és
kipróbálható.
*

Windows 10 operációs rendszer alatti letöltés esetén az operációs rendszer a KovetDemo
telepítő exe letöltését esetenként megakadályozza. Ez a probléma a víruskereső letöltés idejére
szóló kikapcsolásával, majd visszakapcsolásával oldható meg.

http://newsoft.hu
A letöltött program felhasználói dokumentációja a telepítési könyvtárban érhető el.
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Képernyők, listaképek:

Erőforrások

Erőforrások - táblázat
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Norma tételek

Norma tétel bevitel
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Munkák

Felmérési napló bevitele
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Felmérési napló

Költségvetés összeállítása
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Árajánlat készítése

Árajánlat összesítő
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Árajánlat - részletezés
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Árajánlat – részletes Excel

Árazatlan költségvetés - egységre
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