Funktionsoversigt:
SmartKalk Basis vs SmartKalk
SmartKalk Basis er en forenklet udgave af SmartKalk. Systemet tilpasses til din virksomhed. Tilgængelige
tillægsmoduler til SmartKalk Basis er: Produktion, Bestilling, Dokumentation og Kalkulation. Nedenfor er vist de
væsentligste forskelle for SmartKalk uden moduler. Se holte.no for oplysninger om de forskellige tillægsmoduler.

Beskrivelse
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Beskrivelse

Holte prisbase (Valgfrit til basis)

Kopiér kalkulation

Egen prisbase

Egen underentreprenør-fane

Rapporter (basis har reduceret rapportudvalg

Egen dokumentation

Rapporter: Gem til Excel

Find alternativ ved højreklik

Rapporter: Brugerdefineret

Skift kalkulationsobjekt

Ressourceoversigt

Søg i egne kalkulationer i højre side

Kontaktregister

Valgfrie

Vareregister

Oversigt

Opdatér priser mod vareregister/leverandør

Kalkulationsnotater

Ny kalkulation med vejledning

Vælg forskellige kolonner

Enkel avancefunktion

Rettighedsstyring

Import og eksport af kalkulation til fil

Opgaver

og færre tilpasningsmuligheder)

(Basis har ikke adgang til gem fil)

(Tildel brugere forskellige rettigheder)
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Porteføljevisning

Eget mængdefelt til tillæg

Ændringslog (ændringslog viser, hvem der har

Redigér milepæl på flere poster ad gangen

Kalkulationsskabelon

Redigér kapitel på flere poster ad gangen

Konvertér til postkalkulation

Redigér kategorier på flere poster ad
gangen

Opret revision

Slet ressourcer tilhørende post med
højreklik

Opret ny kalkulation

Se grunddata fra NOBB

Avanceret filter i kalkulationsområdet
(Søg fx efter milepælke, kategori etc.)

Søg efter tilsvarende produkter, opslag
mod NOBB- og Holte-prisbase

Flet med Excel

Precut

Prisindeks

Tarif

Opdatér priser fra oprindelsen

Fragt (procenttilæg for forsendelsesomkost-

Avanceret avancetillæg

Redigér materialetype på flere ressourcer
ad gangen

Hent priser automatisk (automatisk

prissættelse baseret på tidligere kalkulation)

Redigér kategori på flere ressourcer ad
gangen

Kalkulér afrunding af materialer som en
del af samlede omkostninger

Redigér ressourcetype på flere ressourcer
ad gangen

Kontrollér kalkulation

Redigér forbrug på flere ressourcer ad
gangen

Kategorier

Kalkulér ressourceforbrug baseret på
ønsket postforbrug

Alternativer i egen prisbase

Kapacitet

Mængdereference til andre elementer og
poster i mængdekalkulator

MVA-fritagelse i ressourceegenskaber

(oversigt på tværs af projekter/kalkulationer)
foretaget ændringer i kalkulationen)

(avancetillæg på fag eller kontoplanniveau)

ninger for forsendelsesressourcetyper)

(redigér forbrug baseret på ønsket kapacitet)

Smartelementer

Tips til visning
For en mere visuel og opdateret oversigt kan du altid oprette en ny bruger i programmet, som kun har SmartKalk Basis-adgang
(se eksempel nedenfor). Du kan også nemt aktivere/deaktivere tillægsmoduler på samme måde for at se eventuelle forskelle.

Rapporter
SmartKalk Basis vs SmartKalk
Oversigt over, hvilke rapporter der er tilgængelige i de forskellige systemer. Bemærk! En basisbruger har reduceret
filter- og sorteringsudvalg (gælder særligt for beskrivelsesrapporten).
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Beskrivelse

Eksterne

Fulde omkostninger

Tilbud (ny)

Arbejdstimer

Oversigt

Arbejdstimer og antal (ny)

Budget

Løn sorteret efter kategori (ny)

Beskrivelse

Tillæg/fradrag

Beskrivelse standard

Kontrol tomme/negative poster

Tillæg/fradrag

Milepælsoversigt

Kommentarer

Materiale

Interne

Materialebestilling

Oversigt

Materialefordelingsliste

Budget

Materialeliste - sorteret

Beskrivelse

Materialeliste - sorteret efter kategori

Beskrivelse standard

Materialeliste - sorteret efter kontoplan

Avancetillæg

Precutliste
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