TERC VIP BRONZ oktatási tematika
1. TERC VIP programcsomag, általános tudnivalók
- A hardverkulcs és a program telepítésével kapcsolatos információk
- Telepítés Windows Vista és Windows 7 esetében
- Egyéb telepítési lehetőségek a DVD-ről
- A programcsomag főmenüje, annak a BRONZ verzióban használható moduljai
- Hardverkulcs információk kinyerése, módosítása, programfrissítések letöltése az
Ügyfélszolgálati modul segítségével
2. Költségvetés létrehozása, alapadatainak meghatározása
- Új költségvetés létrehozása, költségvetés körülményeinek beállítása
- Összesítő és Munkanem sablon tervezése
- Fejléc adatainak megadása
- Záradék meghatározása, saját záradék szerkesztése
3. Költségvetés készítése
- Adattári műveletek ikonjai
- Az ÖN tétel adattárának részletes bemutatása, menüpontok, ikonok funkciói
- Tételkiválasztás az ÖN adattárból
- Tételek felvételének módjai a költségvetésbe
- Tételek adatai a szerkesztőablakon belül, nyomtatási nézetei
- Lapfülek használata a szerkesztő ablakon
- Tétel szöveges keresése az ÖN adattáron belül
- Zsebek létrehozása, használata
- Beolvasást gyorsító adat használata
- Tétel beolvasás a tételszám alapján
- Módosított tétel létrehozása, rögzítése a költségvetésben
- A tételszám és a tételek egyéb paramétereinek módosítása a szerkesztő ablakban
- Körülményjelző mező használata
4. Az ÖN Saját adattár használata
- Módosított tétel mentése a Saját adattárba a költségvetésből
- Tételek egyenes áthelyezése az ÖN központi adattárból a Saját adattárba
- Tételek szerkesztése a Saját adattáron belül
- Saját tétel létrehozása a Saját adattár szerkesztésére szolgáló modul segítségével
- Az ÖN adattárban nem létező csoportszámok használata a Saját adattárban
- Tételek karbantartása, törlése a Saját adattáron belül
- Műszaki táblázatok szerkesztése a saját tételek esetén
- Korábbi verziók Saját adattárának importálása
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5. Költségvetés formázása
- Tételek megjelenésének módosítása, új stílus hozzáadása
- Összesítő és Munkanem sablonok formázási lehetőségei
- Tördelési módok, nyomtatási beállítások, nézetek
- Nyomtató modul és a nyomtatás módjának lehetőségei
- Költségvetés exportálása PDF formátumba
6. Költségvetés árazása
- Manuális árazás, normaidő, gépköltség módosítása
- Árak törlése a költségvetésből
- Költségvetés árainak aktualizálása
- Rezsióradíj módosítása a költségvetés készítése közben
- Költségvetés munkanemeinek %-os eltérítése
- Ajánlott tétel használata a költségvetésben
7. A TERC VIP BRONZ program egyéb funkciói
- Tételek sorrendjének módosítása, besoroló használata
- Saját munkanem létrehozása, használata a költségvetésen belül
- A program beállításai (nyomtatási alapok, aktív munkanemek, adattár útvonalak,
egyéb)
- Korábbi fájltípusok konvertálása a TERC VIP BRONZ-ba, *.slo8 formátumba
- Költségvetési fájlok ellenőrzése és javításának lehetősége a programban
- Költségvetés küldése E-mail-ben a programból
8. Fejezetes költségvetés
- Fejezetes költségvetés létrehozása
- Fejezetes költségvetés szerkesztése, nyomtatási lehetőségei
- Fejezetek utólagos szerkesztésének lehetősége

9. Magasabb verziók többlettudásának bemutatása (opcionális)
. A felhasználást érintő kérdések megvitatása
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