
Bidcon är ett lättanvänt kalkylprogram för anläggare.

Kalkylprogrammet som enkelt och kostnadseffektivt hjälper  
dig uppfylla ställda krav
Kostnaden för att utföra ett projekt beror av de material och 
produktionsmetoder man väljer. I anbudsskedet gäller det 
att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna som upp-
fyller ställda krav. Bidcon hjälper dig säkerställa detta och 
har många fördelar som gör att du får ett stöd i ditt kalkyl-
arbete.

Elecosoft har arbetat med kalkylering och utvecklat          
kalkylprogram i mer än 25 år. Bidcon är vårt senaste kalkyl-     
program och summan av den kunskap och de kundönske-
mål som vi samlat på oss. Programmet är utvecklat i modern 
teknik vilket gör det möjligt att möta våra kunders och 
marknadens krav. 

• Gör snabbt en strukturerad och detaljerad kalkyl

• Välj dina konstruktionslösningar från våra gedigna pris- 
och tidsatta uppslagsböcker 

• Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förut-
sättningar som gäller i ditt projekt 

• Kontrollera och justera enhetstider och materialpriser 

• Sammanställ kalkylen till ett anbud 

• Exportera och importera prisförfrågan direkt från kalkyl-
sammanställningen

• Dynamiska 3D-bilder visar konstruktioner och ingående 
skikt av byggdelar

• Dokumentera strukturerat och professionellt med hjälp 
av proffsiga rapporter och utskrifter 

• Bidcon är moduluppbyggt vilket gör att programmet kan 
utvecklas tillsammans med ditt företag 

• I underhållsavtalet ingår fri tillgång till support på      
kontorstid samt fria programuppdateringar

• För att du så snabbt som möjligt skall få nytta av Bidcon 
erbjuder vi öppna utbildningar på ett flertal orter eller 
helt anpassade utbildningar för ert företag

Fördelar med Bidcon Anläggning

Bidcon Anläggning



Välkommen att höra av dig för en kostnadsfri demonstration av våra produkter.  
Vi kan besöka ert företag eller hålla en digital demonstration från vårt kontor.  
Ring oss på 010 - 130 87 00 eller skicka ett mail till info@elecosoft.se

Uppslagsböcker
Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med 
uppslagsböcker. Databasen innehåller koder enligt senaste 
Anläggnings-AMA. Alla kalkylposter går enkelt att anpassa 
till egna förutsättningar. Du justerar innehåll och kapaciteter 
efter hur ditt projekt ser ut. Du kan dels bygga en kalkyl helt 
från grunden, dels går det att importera färdiga mängdupp-
gifter (Tilläggsmodulen Mängdimport krävs). I båda fallen 
kan ni utnyttja de mycket omfattande uppslagsböcker som 
medföljer.

Kalkylmallar
För att enkelt och snabbt komma igång med din kalkyl finns 
färdiga kalkylmallar som lätt kan redigeras och sparas efter 
egna önskemål.

Priser
Materialpriserna i databasen uppdateras 2 ggr/år. I många 
fall kräver de allt mer knappa marginalerna exakta uppgifter. 
Det finns därför smidiga funktioner för justering av priser, 
generellt för ditt företag eller specifikt för ett projekt.

I Bidcons Prislistehantering ingår register och funktioner för 
att hantera leverantörer, prislistor och artiklar. På så sätt har 
du möjlighet att få dina egna avtalspriser direkt i programmet.

Rapporter och utskrifter
Information blir strukturerat och professionellt dokumenterad  
i Bidcon. Detta gör att du kan presentera ditt anbud proffsigt 

och övertygande. Programmet innehåller även dynamiska  
bilder på byggdelar, vilket gör att du direkt ser hur en för-
ändring påverkar resultatet. 

Inköpsunderlag
För att snabbt och enkelt sammanställa allt material som 
behövs till projektet finns det en kalkylsammanställning. I 
denna sammanställs inte bara ingående material utan även 
maskiner, arbetare och UE.

Slutsida / á-pris
På slutsidan kan du arbeta fram en anbudssumma med hjälp 
av omkostnader och diverse påslag. Därefter kan du även 
generera á-prislistor.

Tilläggsmoduler
Bidcon kan kompletteras med ett flertal tilläggsmoduler för 
att ännu bättre passa ditt företags behov; Konton, Offert-
kalkyl, Omkostnadskalkyl, Produktionskalkyl, Mängdimport, 
BIM, Kostnadsavstämning, Klimatmodul och Fysiska lägen. 

Flera databaser
Till Bidcon kan du lägga till de databaser du behöver. Detta 
innebär att ni kan använda samma program inom företaget 
oavsett disciplin. Underlättar kunskaputbytet inom företaget 
och gör det enkelt att lämna totalkalkyler. 

Bidcon Bygg

Ett kalkylprogram som ger dig nya möjligheter


