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1 Nový výmenný formát – Excel Komplet
Do programu CENKROS 4 bol zapracovaný nový formát exportu do Excelu. Nahrádza doterajšie formáty Excel
Komplet 2012, Excel Komplet 2006 a umožňuje exportovať nové údaje. S podporou nového formátu boli pôvodné exporty
zrušené (Excel Komplet 2012, Excel komplet 2006, Excel Štandard, Jednoduchý Excel a Excel/Oferta plus). Na rozdiel od
formátu Excel Komplet 2012 už nie sú bunky v rozpočte zlúčené a stĺpce sa dajú filtrovať.
Import - Excel podporuje importovanie súboru so všetkými údajmi, ktoré obsahuje.
Funkciu Excel komplet nájdete v Zozname zákaziek na záložke Tlač a export. Po spustení sa vám otvorí okno
s predvolenými nastaveniami exportu. Tieto sú rozdelené do viacerých kategórií, ktoré si môžete rozbaliť kliknutím na
ikonu

.

POZNÁMKA: Vami označené možnosti exportu sa zapamätajú pre nasledujúce použitie.

1.1

Tlačte a exportujte len to, čo potrebujete

V novom formáte pribudla možnosť vyexportovania ľubovoľnej kombinácie rekapitulácií a nákladov (rekapitulácie
stavby, krycieho listu, rekapitulácie dielov a nákladov zo súhrnného a krycieho listu). Výsledný exportovaný súbor môžete
svojimi nastaveniami takto sprehľadniť a exportovať len to, čo práve potrebujete.

1.2

Nové možnosti exportu

Pre zlepšenie možností a výberu rôznych údajov pre export sme rozšírili možnosti exportu Excel Komplet aj na
poznámku k súboru cien, cenovú sústavu a farebný príznak.

V pokročilých nastaveniach pribudla možnosť prečíslovania položiek pred exportom (prečíslujú sa len zákazky
v rozsahu exportu) a zamknutie Excelu pomocou vlastného hesla.

2 Porovnanie cien v tabuľke rozpočtu
Pre uľahčenie porovnania položiek dvoch verzií rozpočtov sme rozšírili možnosť Porovnanie cien. Táto funkcia je
vhodná, ak chcete priamo v programe rýchlo porovnať ceny aktuálneho rozpočtu s cenami iného rozpočtu.
Funkciu zapnete nastavením pohľadu – Porovnanie cien:

Pomocou tejto funkcie môžete porovnávať položky aktuálne zobrazeného rozpočtu s cenníkovou databázou
alebo verziou rozpočtu inej zákazky. V menu si zvolíte, akými údajmi chcete porovnávaciu cenu naplniť. Následne sa pre
položky rozpočtu naplní porovnávacia cena a v rozpočte vidíte rozdiely jednotkových aj celkových cien.

Spustením funkcie
, vybratím objektu a verzie druhého rozpočtu sa vyplní stĺpec J. cena porovnávacia
a dopočíta celková cena a rozdiely.

V tabuľke sa zvýraznia rozdiely celkovej ceny a vypočíta percentuálny rozdiel dielov a jednotlivých položiek rozpočtu.

3 Porovnanie zákaziek
Počas prípravy a realizácie stavieb sa často stane, že vznikne nová verzia rozpočtu alebo sa len niečo upraví. Aby
ste mohli zistiť rozdiely, zapracovali sme do programu funkciu Porovnanie zákaziek. Funkcia porovnáva dve stavby, dva
objekty alebo dve verzie v programe CENKROS 4.

Funkciu zapnete zo Zoznamu zákaziek – Nástroje – Porovnanie zákaziek kliknutím na ikonu
nastavenie je automatické, podľa stavby na ktorej stojíte v zozname zákaziek.

. Základné

Po vybratí druhého objektu a kliknutí na Porovnaj sa vytvorí Excel, ktorý rekapituluje rozdiely medzi zvolenými
objektami.
POZOR: Porovnať môžete iba stavbu so stavbou, objekt s objektom alebo verziu s verziou. Pri porovnávaní sa
zohľadňuje aj umiestnenie položiek vrámci objektov stavby a dielov zákazky.
Výsledkom porovnania stavieb, objektov alebo verzií je dokument, ktorý v častiach Nové položky, Chýbajúce
položky a Zmenené položky obsahuje informácie o položkách rozpočtu. V prípade porovnávania dvoch stavieb dokument
obsahuje navyše údaje o nových a chýbajúcich objektoch.

Funkcia porovnáva popisy, množstvá a jednotkové ceny položiek porovnávaných rozpočtov. Zistené rozdiely
zvýrazní farebným podfarbením a celkový rozdiel v jednotkovej a celkovej cene zvýrazní zeleným alebo červeným
podfarbením.

4 Kontrola dodatkov
Počas realizácie stavby sa stáva, že vzniknú nové požiadavky na dielo, ktoré nie sú podchytené zmluvou. Takéto
požiadavky prídu do programu ako dodatok, prípadne ako nový objekt. Aby investor vedel rýchlo porovnať, či nové
položky sú v súlade s rozpočtom platnej zmluvy, zapracovali sme do programu novú funkciu Kontrola dodatkov.
Funkciu nájdete v zozname zákaziek na záložke Dodatky. Predvolene je nastavená na porovnanie aktuálnej zákazky
so zvyškom aktuálnej stavby. Porovnanie s aktuálnou stavbou je možné zmeniť za akúkoľvek stavbu zo zoznamu zákaziek.
V prípade, že sú v dodatku položky, ktoré sa nenachádzajú v rozpočte a investor chce vedieť, či sú v súlade
s aktuálnou cenníkovou databázou, v časti Porovnať aj s databázou je možnosť vybrať databázu. Porovnanie sa uskutoční
súbežne s rozpočtom aj vybranou cenníkovou databázou.

Vyexportovaný súbor je vo formáte Excel, rozdelený do štyroch rozbaľovacích sekcií: Nové položky, Zmenené
položky, Neporovnateľné položky a Rovnaké položky.

TIP: Po rozbalení jednotlivých sekcii sú primárne zobrazené jednotkové ceny a vypísané rozdiely v položkách.
Všetky rozdiely zobrazíte odkrytím stĺpcov - kliknutím na ikonu

.

5 Novinky Oferty
Do Cenovej analýzy sme doplnili možnosť zobraziť rozdiel medzi cenou z Krosu (predpokladaná cena) a cenou od
uchádzača. Údaje sa zobrazujú ako cena a ako percento.
Po novom sa uchádzač dá vymazať, aj keď sa od neho naimportovala ponuka. Pri výmaze sa vymažú všetky jeho
naimportované podklady.
V cenovej analýze sa pamätá nastavenie zobrazenia uchádzačov pri prepínaní sa medzi procesmi.

6 Zmeny v databáze Materiály online
V novej verzii programu sa v Materiáloch online zobrazuje dátum poslednej zmeny databázy. Po kliknutí na dátum
sa zobrazí história aktualizácií (pridané, zmenené, vymazané cenníky), pričom sa zobrazuje posledných 10 aktualizácií.

V materiáloch online môžete po novom vyhľadávať aj podľa výrobcu a predajcu.

7 Vylepšenia práce s cenníkovou databázou
•

Pridali sme možnosť vyhľadávania v cenníku prác podľa častí cenníka (A – montáž, B – demontáž, C – údržba
a opravy)

•

Po novom si môžete do vlastnej databázy naimportovať položky s dlhším popisom – namiesto pôvodných
100 znakov môže mať popis až 255 znakov.

•

V importe prác do vlastnej databázy si už môžete importovať a aktualizovať aj firemnú cenu dodávky
a montáže.

•

Rozšírili sme prácu s doplnkovým kódom pre položky – Kód výrobcu.

o

Pridali sme možnosť importovať kód od výrobcu do cenníka materiálov.

o

V tlačových zostavách rozpočtu a kalkulácie je pridaná možnosť zobrazenia kódu od výrobcu.

o

Rozšírili sme možnosť vyhľadávania v cenníku materiálov pre stĺpec Kód výrobcu.

o

Kód od výrobcu môžete obsahovať už 50 znakov.

o

Kód výrobcu sa zobrazuje aj v Materiáloch online a prenáša sa do zákazky.

•

V cenníku prác pribudla nová navigácia - Hrubá stavba.

•

Pridali sme samostatné položky demontáží.
v cenníku 921.

Demontáže už nebude možné vytvárať cez okno zápisu

8 Ostatné úpravy a vylepšenia
•

Do výkazu výmer pribudla možnosť rýchleho prístupu k obľúbeným vzorcom. Obľúbené vzorce si vytvoríte
zmenením názvu vzorca – pridaním hviezdičky na začiatok názvu. K takýmto vzorcom sa teraz dostanete
rýchlejšie prostredníctvom voľby Iné funkcie – Obľúbené vzorce.

•

Pridali sme vzorce na výpočet plochy strechy.

•

Rozšírili sme možnosti pripojenia aplikácie cez proxy server na internet (zadanie konkrétnej adresy
servera, prihlasovacích údajov).

•

Import excelu z Oferty dokáže správne naimportovať položky aj na úrovni vyššej ako 11.

•

Opravené zmenšovanie okna aplikácie v prípade, že používateľ používal vo svojom počítači hodnoty
DPI vyššie ako 100%. K zmenšovaniu dochádzalo po spustení aktualizácie stavby.

•

Pri práci v otvorenom rozpočte a preklikávaní sa medzi položkami a zobrazenými panelmi (výkaz výmer,
poznámka, plný popis) dochádzalo k tomu, že program sa nastavil na inú položku ako si vybral užívateľ .

•

Opravená chyba aktualizácie výkazom stavby, vždy sa aktualizovala celá stavba. Po oprave sa správne
aktualizujú iba označené objekty.

•

Upravili sme okno pre výmaz označených položiek, ktoré sú vo väzbe s inými položkami.

