Opis działania nowych funkcji w programie WINBUD Kosztorys Prof w wersji 2013.20
1. Nowy katalog KNR 9-25 wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2012r.

2. Automatyczna aktualizacja

Dla klientów, którzy mają wykupiony Abonament Aktualizacyjny Serwis
Plus, dodaliśmy możliwość automatycznej aktualizacji programu.
1.

Aby automatycznie pobrać aktualizacje należy wpisać
login\użytkownika i hasło w oknie „Serwis Plus Dane”, które
pojawia się przy uruchomieniu programu

lub w menu Opcje\Opcje programu w zakładce Serwis Plus:

2.

Automatyczna aktualizacje można włączyć z menu „Pomoc
\Aktualizacja programu WINBUD Kosztorys” lub z menu
„Opcje\Opcje programu zakładka Serwis Plus”.

3.

Po uruchomieniu automatycznej aktualizacji program sprawdza
czy na serwerze jest nowsza wersja do pobrania.

4.

Jeżeli programu znajdzie nową wersję programu do pobrania
wyświetli komunikat:
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5.

Po kliknięciu tak, program sprawdzi dane login\użytkownika i
hasło, służące do pobierania najnowszych wersji programu
WINBUD Kosztorys a następnie zacznie pobierać wersję.

3. Modyfikacja szablonu „Przedmiar robót FIDIC” i nowy szablon FIDIC dla kosztorysu inwestorskiego
Na życzenie klientów zesłał zmodyfikowany szablon „Przedmiar
robót FIDIC”,

4. Wpisywanie\modyfikacja PINU z poziomu programu

Na życzenie klientów dodaliśmy możliwość
wpisywania\modyfikacji PINU w menu „Opcje\Opcje
programu” zakładka „Ogólne”.
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oraz dodany nowy szablon FIDIC dla kosztorysu inwestorskiego.

5. Wczytywanie stawek robocizny z cenników Sekocenbud „Informacje o cenach czynników produkcji RMS”
Automatyczne wczytywanie cenników RMS
1. Wkładamy płytę z cennikiem do napędu CD.
2. Wybieramy z menu cenniki pozycję Automatyczne wczytywanie
cenników.

3. W oknie Wybór źródła danych zaznaczamy „Dysk CD/DVD” i
wybieramy dysk (jeżeli chcemy wczytać cennik z płyty) lub „Folder
źródłowy” i wpisujemy lub wskazujemy

ścieżkę do katalogu, w

którym znajdują się pliki cenników (jeżeli chcemy wczytać cennik z
pliku na dysku).

4. Klikamy „Dalej”.

5. Wpisujemy nazwę i skrót wczytywanego cennika.
6. Klikamy „Dalej”.

7. Zaznaczamy ceny, które chcemy wczytać.
8. Klikamy „Utwórz”.
9. Naciskamy „OK”. Ceny składników zostają dopisane do bazy
i powstaje raport o błędach zaistniałych przy odczycie pliku
źródłowego.

10. Po zatwierdzeniu raportu cennik dodany zostaje do bazy cenników
systemu WINBUD KOSZTORYS i ustawiony, jako aktualny. Ceny
materiałów i sprzętu z cennika powinny się uzupełniać automatycznie
w trakcie przenoszenia pozycji.
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11. Stawkę robocizny można pobrać w oknie „Wartości kosztorysu”
zaznaczając „ Jednolita cena r-g:” a następnie klikajac na ikonkę

.

Po otwarciu okna „Wybór składnika RMS…” należy wybrać
odpowiedną stawkę robocizny i kliknąć „Pobierz cenę”.

12. Ceny materiałów i sprzętu z cennika można wczytać do wcześniej
utworzonego kosztorysu klikając w oknie „Wartości kosztorysu”
na ikonke

. Po otwarciu okna „Zarządzenie cennikami” należy

wybrać odpowiedni cennik kliknąć „Zastąp”.
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