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Tenwin Kalkyl

Produktblad: Tenwin Kalkyl www.elecosoft.se

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. Tenwin Kalkyl hjälper dig säkerställa detta och 
har många fördelar som gör att du får ett stöd i ditt 
kalkylarbete. 

Tenwin har funnits på marknaden i många år och är 
idag ett av de mest använda kalkylprogrammen inom 
rörbranschen. Utvecklingen sker kontinuerligt i nära 
samarbete med våra kunder vilket gör att vi lägger 
fokus på det som branschen eftersträvar.

Fördelar
• Välj ditt material från våra gedigna pris- och 

tidsatta uppslagsböcker 

• Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de 
förutsättningar som gäller i ditt projekt 

• Kontrollera och justera enhetstider och 
materialpriser

• Sammanställ kalkylen till ett anbud

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

• Möjlighet att köpa till modul för ÄTA, ändrings- och 
tilläggsarbeten

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

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

Ett komplett system för att kalkylera 
anbud och projekt 
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Registrering
Inmatningsrutinen är personligt anpassad därför att 
man kan flytta kolumner, välja kolumnbredd, markera 
vilka kolumner som markören skall flytta sig till. 
Och med hjälp av olika färger för olika radtyper blir 
det väldigt lättöverskådlig. I registreringen finns en 
suverän filterfunktion för att selektera ut visst material 
tex. vid utskrift eller felsökning.

Prisjämförelse
Prisjämförelsen är programmets starkaste funktion. 
Programmet visar med grönt vilket pris som är 
billigast och med grått vilken prislista som är vald 
på raderna i kalkylen. Vill man ändra valt pris kan 
man göra det i den här dialogen. Det finns även en 
automatisk prisuppdatering i programmet.

Prissatser
Genom att markera rader i registreringen kan man 
själv skapa egna Prissatser tex för ett komplett 
tvättställ eller ett apparatrum, badrum m.m. Detta 
förenklar ditt arbete avsevärt genom att det spar tid 
på återkommande badrum m.m

Alla delar i prissatserna som har RSK nr uppdateras 
då du sen uppdaterar dina prislistor

Utskrifter och Sammandrag
Förutom en helt “öppen“ rapportgenerator, där 
alla färdiggjorda utskrifter finns lagrade, skrivs 
kalkylsammandraget ut i ett Excelark. 

Export till Powerproject
Tenwin rangordnar arbetstid och material med hjälp 
av projektdelar och installationsdelar. Informationen 
utgör grunden för planeringen av projektet. 

I Tenwin finns funktion för export till 
planeringsprogrammet Powerproject. I Powerproject 
gör du lätt tid- och betalningsplaner vilket ger ditt 
företag en professionell framtoning samtidigt som du 
får en bra ekonomisk överblick för projektet.

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


