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investor
projektant
dodavatel
rozpočet
paralelní soupis
kumulovaný soupis
normohodiny
mezní cena
rozbor zisku
cena rozvaděče
výkaz výměr
výpis materiálu
objednávka
kupní smlouva
smlouva o dílo
dílčí faktura
zálohová faktura
konečná faktura
soupis prací
zůstatkový rozpočet
evidence akcí
seznam rozvaděčů
archiv kopií
aktualizace ceníků
přepočet ceníku
seznam dodavatelů
rejstřík uživatele
klíčový výběr
změna položky
přepis sloupce
položky uživatele
násobný výběr
schránka
korekční součitel
předvolba přirážek
rekapitulace
přepočet ceny
dodávky zařízení
doprava dodávek
přesun
podružný materiál
prořez
přidružené výkony
hodinová sazba
mechanizmy
stavební práce
provozní vlivy
kompletační činnost
výchozí revize
cena projektu
cena/cena vč.DPH
cena stavby
tisk
převod akce
datový výstup

oborový ceník silnoproudu
úplná příprava montáže od nabídkové ceny k faktuře
Program CELEKTRO je určen pro stanovení úplné ceny elektromontážní zakázky.
V návaznosti na cenu umožňuje ekonomický rozbor, přípravu montáže a fakturaci.
CELEKTRO pokrývá potřeby investora, projektanta, vyššího dodavatele stavby
a dodavatele elektromontáží při zadání, výběrovém řízení a vlastní realizaci zakázky.

nikdo vám nemůže splnit, co vám můžeme slíbit my
Hlavní přednosti programu CELEKTRO jsou rychlejší práce,
jistota seriozního výsledku a minimální nároky na obsluhu.
Tyto optimální parametry zajišťuje:
- přehledné menu s operativním vstupem do předchozích úrovní
- důsledné programové zpracování odborných a logických vazeb
- rozsáhlé ceníky materiálu s vazbou na konkrétní dodavatele

pokud tomu někdo rozumí, je to už zastaralé
CELEKTRO oceňuje elektromontáže, nátěry, zemní+stavební práce a rozvaděče.
Základem pro určení ceny je přes 1.000.000 položek materiálu vybraných firemních
ceníků a nabídka Celektro nejužívanějších materiálů v rozsahu přes 25.000 položek.
Montáže se oceňují podle aktualizovaných ceníků řady M, S a revizí.
Vysoce účinným nástrojem programu je klíčový výběr, umožňující po výběru
nebo zadání základních parametrů získat hromadný výstup položek. Novou kvalitu
představuje přímá aktualizace položek klíčového materiálu cenami zvolené firmy.
CELEKTRO poskytuje uživateli pohodlí a dokonalý přehled o stavu otevřené
zakázky. Položky lze operativně měnit při jejich vypsání, jednotkové ceny lze
hromadně korigovat, datové soubory lze doplňovat a měnit. Všechny obvyklé typy
soupisů poskytuje program buď přímo nebo v připravených exportech do Excelu.
Program vychází z databáze REDAP, zaměřené na racionální práci s daty pod
obvyklými operačními systémy. V praxi pracuje nejčastěji v okně WIN XP/VISTA

když vše ostatní selže, přečtěte si návod
Základní cena pro jednu instalaci (distributor není plátce DPH):
DODAVATELSKÁ verze 9.900 Kč
PROJEKČNÍ verze 8.900 Kč
Při platbě v hotovosti se poskytuje na základní cenu
sleva
900 Kč
Smluvní čtvrtletní AKTUALIZACE (nové verze v ceně dat !)
ročně 1.900 Kč
Cena každé další instalace pro oprávněného uživatele je 50% základní ceny.
MIKROVERZE (vše co skutečně potřebujete) 6.900 Kč , aktualizace ročně 900 Kč
Cílem autorského usilí je účelný přímočarý program, stále otevřený připomínkám
uživatelů, změnám na trhu materiálu i novým požadavkům oboru.

spěcháte?
žádejte CELEKTRO
šetří Váš čas !
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