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15 gode grunde til at kigge nærmere på EG SmartKalk

• Kom hurtigt i gang med et intuitivt og nemt kalkulationsprogram 

• Spar tid ved at benytte eksisterende beregninger og kalkuler, 
trække poster og elementer mellem projekterne og få adgang til 
færdigberegnede elementer.

• Vær tryg ved kvaliteten af dine beregninger med Mesterprislisten

• Spar tid med enkel træk-/slip-funktion

• Opret dine egne skabeloner, og genbrug eksisterende beregninger

• Importer prisfiler fra din leverandør

• Se også tillægsmoduler for flere funktioner

• Få større fleksibilitet med import af egne priser og lagring af egne 
skabeloner

• Øg effektiviteten med enkel håndtering af flere projekter

• Få bedre kontrol ved at beregne materiale- og timeforbrug fordelt pr. 
etage og bygningsdel

• Vælg mellem forskellige bygningstyper – også egendefinerede 
(nybyggeri, ombygning eller nedrivning)

• Understøtter både IFC2x3 og IFC4

• Ny og forbedret sammenligningsvejviser i forespørgselsmodulet

• Indlæsning af tilbudslister 

• Mulighed for at kalkulere med virksomhedens faste udgifter fordelt på 
tidsforbrug (nulpunktsomsætning).

EG SmartKalk  
– det komplette kalkulationsværktøj

EG SmartKalk er et brugervenligt og 
fleksibelt kalkulationsprogram, der giver 
sikre beregninger og gode rapporter. 
Kalkulationsværktøjet hjælper dig med 
at spare tid, når du skal regne på en 
prisforespørgsel og samtidig være tryg 
ved kvaliteten af dine beregninger.

Udviklet af fagfolk med erfaring  
fra praktisk byggearbejde

EG SmartKalk er udviklet af fagfolk 
med erfaring fra praktisk byggearbejde. 
Det gør beregningerne pålidelige 
og nøjagtige, samtidig med at 
brugervenligheden giver plads til 
manuel redigering og tilpasning til  
egen virksomhed.

Se, hvordan du kommer foran dine 
konkurrenter med EG SmartKalk:  
www.eg.dk/smartkalk

EG SmartKalk 
Byggebranchens  
foretrukne kalkulations-
værktøj til tømrer, murer 
og entreprenør med 
egen produktion.



Opmålingsmodul giver dig mulighed for automatisk overførsel af 
tegning til kalkule og 3D-visualisering i kalkulationsprocessen.

Med opmålingsmodulet, der understøtter Bluebeam, IFC2x3 og IFC4, kan du:

• baseret på eksisterende modeller af et byggeri

• se 3D-visualisering af modellen og få de kalkulationsobjekter, du arbejder 
med, markeret i modellen

• bruge ArchiCad eller f.eks. Revit sammen med SmartKalk. Der findes også 
andre kompatible CAD-værktøjer – forudsætningen er, at de kan lagre til 
IFC4 eller IFC2x3-format.

• indlæse af opmålte mængder fra Bluebeam

• lave opmåling fra ifc tegninger ( 3d )

• benytte Intelligent tagopmåling

Forespørgselsmodul er et effektivt hjælpemiddel i forbindelse med 
udsendelse og indhentning af underentrepriser. Det er et meget nyttigt 
værktøj til virksomheder, der lejer arbejdskraft i forbindelse 

med gennemførelse af byggeprojekter, og som over tid har fået mange 
samarbejdspartnere. Dette modul er integreret med kontaktregisteret og vil 
bidrage til, at udsendelse af forespørgsel bliver udført hurtigt og effektivt.

Med forespørgsmodulet kan du: 

• lave en prisforespørgsel efter tilbudsliste pkt. eller på Element og post niveau

• Hurtigt vedhæfte dokumentation og bilag

• Sende og modtage tilbud

• Få præsenteret tilbudssammenligning både total og enhedspris

• Nemt trække en visning af billigste tilbud

• Hurtigt ”plukke” i indkomne tilbud

• oprette ny leverandør direkte i sammenligningsvejviseren.

Du sammensætter selv din EG SmartKalk

SmartKalk kan købes med følgende tillægsmoduler, der støtter dine daglige 
opgaver som entreprenør, bygherre, boligproducent eller arkitekt:

Opmåling 

Mængde udtag fra 
Bluebeam og IFC – 

dette modul giver dig 
mulighed for at overføre 

fra tegning til kalkule 
og 3D-visualisering i 

kalkulationsprocessen.

Forespørgsel

Dette er et effektivt 
hjælpemiddel i forbindelse 

med udsendelse og 
indhentning af priser fra 

underentreprenører.

Bestilling

Her kan du nemt og 
effektivt oprette 

et elektronisk 
bestillingsgrundlag på 

baggrund af den kalkule, 
du har oprettet  

i SmartKalk.

Produktion

Når byggeriet er i gang, 
giver produktionsmodulet 

dig adgang til en række 
nyttige værktøjer, så 

du kan følge med i 
fremdriften på udgifter, 

indtægter, timeforbrug og 
underleverandører
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Bestillingsmodul - Med SmartKalk kan du nemt og effektivt oprette 
et elektronisk bestillingsgrundlag på baggrund af den kalkule, du har 
oprettet i SmartKalk. Ved brug af bestillingsmodulet udebliver ingen 

materialer til et projekt, og du har alt på samme sted. Med dette modul kan du 
også tids- og stedfæste de enkelte materialeleverancer til et projekt.

Med dette modul kan du:

• bestille en prisfil fra leverandør ( E-handel ) Kræver sikkerhedsnøgle

• lave hurtig sortering og fletning af ressourcer

• nemt oprunde til hele mængder

• oprette/gemme ordre

• lave del-ordre

• bestille af resterende materialer

• få status på ordre

Produktionsmodul -Kernen i EG SmartKalk er det meget effektive 
produktionsmodul. Her kan du følge økonomi, timeforbrug og 
underentreprenører med et detaljeret indblik i ændringer og afvigelser.
.

Med produktionsmodulet kan du:

• få stadeopgørelse for produktionen

• registrering af timer på projektet

• opretning af ny tidsplan med definering af visningsniveau

• se forskellen mellem beregnede/ producerede/ registrerede timer

• oprette/ sende aconto fakturaer iht. Stade opgørelse

• lave produktionsegenskaber med visning af omsætningsomkostninger 
DB og DG både budget og igangværende

Vi gemmer det hele i skyen – så behøver du ikke tænkte mere på det

Med EG SmartKalk kan du nemt gemme kalkulationer og egen prisbase i skyen. 
På den måde kan du både dele den med andre, og du kan have den som en 
sikkerhedskopi uden for huset. Med den smarte Cloud-funktion kan du også 
nemt gemme en sikkerhedskopi af hele programmet ved hjælp af backup-
programmet, som følger med installationen til skyen.

Se, hvordan du kommer foran dine konkurrenter med EG SmartKalk:  
www.eg.dk/smartkalk

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse 
af vores kunders profession og branche. Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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