
Tilläggsmoduler till Bidcon Bygg och Anläggning
Till kalkylverktyget Bidcon är det möjligt att allteftersom företaget utvecklas och behoven förändras lägga till en eller flera till-
läggsmoduler. På detta sätt får ni tillgång till fler funktioner och kan därmed ytterligare öka nyttan med programmet.

Nedan finner du en kortfattad översikt på de tilläggsmoduler som Bidcon kan kompletteras med.

Konto
Modulen Konto ger användaren möjlighet att på folika sätt 
hantera uppgifterna för ekonomiskt konto i programmet.

Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska     
konton. I detta register kan man både importera en färdig 
kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av denna modul 
finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser 
och därmed också de kalkyler man gör. När din kalkyl är klar 
kan du på ett mycket enkelt sätt få ut en budget, dvs summa 
pengar per konto.

Mängdimport
Med modulen Mängdimport får ni möjlighet att importera 
externa mängdfiler till ett projekt. För att importen ska fung-
era måste mängdfilerna vara av formaten SBEF83, SBXML , 
MF95/MF2004 eller vanliga Exceldokument. När man har im-
porterat mängderna går det på ett smidigt sätt att prissätta 
mängdposterna med hjälp av Bidcon´s register.

Omkostnadskalkyl
Med modulen Omkostnadskalkyl kan du detaljerat kalkylera 
projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark.

I mallkalkylen som ingår vid köp är omkostnaderna upp-
delade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. 
Hela omkostnadskalkylen består av PR (produktionsresultat) 
som kan redigeras med avseende på mängd och innehåll. 
Självklart kan du också skapa din helt egna omkostnadskal-
kylmall.

Lägeshantering
Med modulen Lägeshantering har ni möjlighet att ”dela upp” 
er kalkyl. Exempel på olika lägen kan vara Hus A, B, C eller 
Våning 1, 2, 3 etc. I Bidcon har man möjlighet att arbeta med 
lägen i tre hierarkinivåer. Det finns även möjlighet att skriva 
ut kalkylen fördelad eller sorterad på lägen (samtliga eller ett 
urval), samt givetvis också summeringar på olika lägen.



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

Kostnadsavstämning
Modulen Kostnadsavstämning innebär att ni kan arbeta 
med olika budget-, kostnads- och avstämningsfunktioner. 
I denna modul finns även möjlighet till import av fakturor.  
Dock krävs det nästan alltid en företagsanpassning av im-
porten beroende på vilket ekonomiprogram som används. 
Det finns två alternativa sätt att stämma av projekt, det ena 
är att arbeta med återstående kostnader och för anläggare 
finns alternativet att arbeta med upp-arbetade mängder. 

Offerthantering
Med modulen Offerthantering finns möjlighet att på ett bra 
sätt samla alla offerter till ett projekt på ett ställe. Det sker 
på ett separat kalkylark kallat Offerter som har vissa spe-
cialfunktioner. Offertkalkylposterna går också att BD-koda, 
Kontosätta samt Lägesfördela. Med offerthanteringsmodu-
len ges det även möjlighet till separata påslag på slutsidan 
avseende offertposterna.

Detaljkalkyl
Med modulen Detaljkalkyl kan du kombinera byggdels-
typer, produktionsresultat, resurser och manuella rader i en 
och samma kalkylpost. 

Det finns en del fördelar med detaljkalkyler som man idag 
inte klarar med en byggdelstyp. Ni erhåller ytterligare ett 
led avseende ”matematik” och ni kan placera flera bygg-
delstyper tillsammans. Det går att fritt styra detaljordning 
och införa både manuella kalkylrader och rubriker. Dess-
utom kan ni sätta kapaciteter på enskilda resurser av typ 
yrkesarbetare och maskiner. Denna funktion kan användas 
både i Nettokalkylen och i Omkostnadskalkylen.


