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ul. Nowowiejska 4/4, 00-649 Warszawa
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Instrukcja wczytywania cenników materiałów i sprztu
do programu Winbud firmy Chandney Software
I. Wczytywania cenników materiałów i sprz tu:
•

Ceny wczytuje si z poziomu okna „Zarzdzanie cennikami”.



Wybieramy „Zarzdzanie cennikami” z menu „Cenniki”.



Wybieramy zakładk: „Cenniki składników”.



Klikamy przycisk



Wybieramy opcj „Z dyskietki (np. Sekocenbud)”.



Przechodzimy do kolejnego okna kreatora cenników, klikajc przycisk „Dalej”



Wybieramy cennik Bistyp



Naciskamy przycisk „Dalej”.



Pojawi si okienko, w którym moesz wpisa nazw i skrót nowo utworzonego cennika.



Naciskamy przycisk „Dalej”.



Pojawi si okienko, w którym moesz wybra walut dla nowego cennika.



Naciskamy przycisk „Dalej”.



Na stronie „Pliki cenników” w oknie edycyjnym podajemy ciek do pliku z baz cenow

utwórz nowy cennik.

materiałów i sprztu.


Mona skorzysta z przycisku

, który ułatwi wskazanie właciwego pliku, który znajduje si

na płycie w katalogu. Import\.



Wybieramy pliki:


cmn_srenie.csv, do wczytania cen materiałów z notowa z i bez kosztów zakupu



cns_srednie.csv do wczytania cen najmu sprzty
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Wciskamy przycisk „Otwórz” - pojawia si ponownie okno pliki cenników



Przed wczytaniem prosz sprawdzi opcje wczytywania materiału i sprz tu (przycisk
opcje)



Uwaga !!! Separator dziesitny musi by „ . ” (kropka)



Wciskamy przycisk „Utwórz”.



Po wczytaniu bazy cenowej wywietlana jest lista składników, które mona dopisa do bazy.



Naciskamy przycisk „OK”. Ceny składników zostaj dopisane do bazy i powstaje raport o
błdach zaistniałych przy odczycie pliku ródłowego.

Po zatwierdzeniu raportu, cennik dodany zostaje do bazy cenników systemu WINBUD Kosztorys.
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II. Wczytywania cenników producentów:
•

Ceny wczytuje si z poziomu okna „Zarzdzanie cennikami”.



Wybieramy „Zarzdzanie cennikami” z menu „Cenniki”.



Wybieramy zakładk: „Cenniki składników”.



Klikamy przycisk



Wybieramy opcj „Z dyskietki (np. Sekocenbud)”.



Przechodzimy do kolejnego okna kreatora cenników, klikajc przycisk „Dalej”



Wybieramy cennik Bistyp (Cennik producentów)



Naciskamy przycisk „Dalej”.



Pojawi si okienko, w którym moesz wpisa nazw i skrót nowo utworzonego cennika.



Naciskamy przycisk „Dalej”.



Pojawi si okienko, w którym moesz wybra walut dla nowego cennika.



Naciskamy przycisk „Dalej”.



Na stronie „Pliki cenników” w oknie edycyjnym podajemy ciek do pliku z baz cenow

utwórz nowy cennik.

materiałów i sprztu.


Mona skorzysta z przycisku

, który ułatwi wskazanie właciwego pliku, który znajduje si

na płycie w katalogu. Import\.



Wybieramy pliki: cmp_wszytkie.csv, do wczytania cen materiałów z wszystkich działów lub z
jednego wybranego: cmp_instalacyjne.csv; cmp_budowlane.csv; cmp_elektryczne.csv



Wciskamy przycisk „Otwórz” - pojawia si ponownie okno pliki cenników



Przed wczytaniem prosz sprawdzi opcje wczytywania materiału (przycisk opcje)
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Uwaga !!! Separator dziesitny musi by „ . ” (kropka)



Wciskamy przycisk „Utwórz”.



Po wczytaniu bazy cenowej wywietlana jest lista składników, które mona dopisa do bazy.



Naciskamy przycisk „OK”. Ceny składników zostaj dopisane do bazy i powstaje raport o
błdach zaistniałych przy odczycie pliku ródłowego.

Po zatwierdzeniu raportu, cennik dodany zostaje do bazy cenników systemu WINBUD Kosztorys.

yczymy udanej pracy z programem
Kontakt z naszym Biurem
Bistyp Consulting Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 4/4, 00-649 Warszawa
tel.: 022 621 85 17, fax: 022 625 48 33
Adres e-mail pomocy technicznej
pomoc@bistyp.pl
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