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Ett kalkylprogram för ventilationsbranschen
utvecklat av ventilationskalkylatorer
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 uppfyller ställda
krav. Lubekalk hjälper dig säkerställa detta och har
många fördelar som gör att du får ett stöd i ditt
kalkylarbete. Lubekalks effektiva mängdningsfunktion
underlättar dessutom mängdningen, den mest
tidskrävande delen i en ventilationskalkyl.
Lubekalk har funnits på marknaden i många år och
är idag ett av de mest använda kalkylprogrammen
inom ventilations-branschen. Utvecklingen sker
kontinuerligt i nära samarbete med våra kunder samt
våra egna kalkylatorer vilket gör att vi lägger fokus på
det som branschen eftersträvar.
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Fördelar
•

Snabb och säker mängdningsfunktion med mätpennan
(tilläggsprodukt) blir ännu snabbare och säkrare

•

Enkelt att byta kanalmaterial och isolering på mängdade
beteckningar

•

Prissättning av mängdvaror med önskad leverantörs prislista

•

Använd medföljande montagetidlista eller gör egen.

•

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

•

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

www.elecosoft.se

Mängdning

Lokal installation eller på server

Snabb och säker mängdning av kanaler, detaljer och
sakvaror. Utvändig isolering mängdas samtidigt med
kanalerna och cirkulära kanaler kan mängdas med
sådan noggrannhet att kalkylen kan användas vid
materialbeställning.

Programmet Lubekalk kan installeras på en lokal dator
eller på en server. Fördelen med serverinstallationen
är att endast ett program och en prislista behöver
uppdateras. Alla projekt lagras på samma ställe och
kan kommas åt från olika datorer.

Eftersom mängdningsfasen är den del i kalkylarbetet
som tar längst tid har stor vikt lagts vid att få en så
snabb mängdningsprocess som möjligt och därmed
stor tidsbesparing. Vid mängdningen finns ett antal
tidsbesparande funktioner som t.ex. kopiering av
tidigare mängder, multiplicering av lika våningsplan
mm. För att ge högsta säkerhet vid mängdning sparas
varje indata som en egen rad och för största flexibilitet
mängdas kanalbeteckning och dimension.

Prissättning

Utskrifter och exportfunktioner
Förutom en helt “öppen“ rapportgenerator, där alla
färdiggjorda utskrifter finns lagrade, kan samtliga
utskrifter exporteras till Excel.

Mätpenna
Lubekalk kan du komplettera med vår
specialframtagna mätpenna. Mätpennan gör att du
minimerar felmätningar och sparar mycket tid.

Vid prissättningen väljs önskade prislistor. Mängderna
kan prissättas med olika leverantörsprislistor,
obegränsat antal gånger och sparas som olika
kalkylalternativ.
Utskrifter av sakvaruförfrågningar sker till papper eller
PDF för att sedan t.ex. e-postas.

Kalkylsammandrag
Resultatet av prissättningen visas i
kalkylsammandraget där man gör de kompletteringar
som krävs för att få en komplett kalkyl.

Digitalmängdar du i Bluebeam Revu?
Då kan du enkelt importera alla poster till Lubekalk för att
skapa en kalkyl - komplett med tid och kostnader.

Mer information
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Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email
info@elecosoft.se
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