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1. Általános tudnivalók TERC-ETALON programról 

- A program felhasználási feltételei. 
- A rendszerbe történő regisztráció menete. 
- Szolgáltatási csomagok/modulok. 
 

2. A költségvetések intézőjének használata 

- Indítópult használata, költségvetések létrehozása, mappákba rendezése. 
- Kezelő felület bemutatása. 
- Szerkesztő felület bemutatása. 
 

3. Költségvetés létrehozása, alapadatainak meghatározása 

- Jelleg meghatározás, rezsióradíj, legfrissebb árak kezelése. 
 - Az ÖN tétel adattárának részletes bemutatása. 
- Tételkiválasztás az ÖN adattárból. 
- Munkafolyamatok, Ártörténet, gyártói adatok, teljesítmény-nyilatkozatok. 
- Az adattár tételeinek gyártók szerinti szűrése.  
- Tétel szöveges, valamint tételszám alapján történő keresése az ÖN adattárban. 
- Tételek felvételének módjai egy költségvetésbe (drag ’n’ drop, alternatív). 
- Mennyiségi részletezés megadása. 
- Normaháttér, erőforrások megtekintése. 
- A költségvetésben szereplő tételek különböző paramétereinek módosítása. 
- Tételek felvétele más költésvetésekből, több költségvetés összedolgozása. 
- Egyéb műveletek végzése a tételekkel (törlés, másolás, sorrend, tételre ugrás, stb.). 
- A költségvetésben szereplő tételek szűrésének lehetőségei. 
 

4. A Saját adattár használata 

- Módosított („M”) tételek létrehozása a költségvetésben. 
- Saját adattár és „K” tételek készítése az adattár szerkesztésére szolgáló modul segítségével. 
- Módosított tétel mentése a Saját adattárba a költségvetésből. 
- Tételek rögzítése a Saját adattárból a költségvetésbe. 
- Tételek karbantartása, törlése a Saját adattáron belül. 
 

5. Költségvetés formázása, exportálása 

- Összesítők és a Fedlap kidolgozása. 
- PDF, XLSX exportálás. 
- TERC V.I.P. export, ÉNGY export. 
- Felmérési napló. 
- Erőforrások. 
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6. Költségvetés árazása, tételek aktualizálása, csoportos módosítások 

- Manuális árazás, normaidő, gépköltség módosítása. 
- Költségvetés árainak aktualizálása. 
- Rezsióradíj módosítása a költségvetés készítése közben. 
- Költségvetés tételeinek %-os eltérítése. 
- Tételek adatainak csoportos módosítása. 
- ÖN adattári tételek adatainak aktualizálása. 
- Erőforrás szerinti ármeghatározások. 
 

7. A TERC-ETALON program egyéb funkciói / igény esetén 

- Excel állomány importálás. 
- Tételek árelemzése, erőforrások kigyűjtése. 
- Felmérési napló készítése. 
- Költségvetések tételeinek ellenőrzése, aktualizálása. 
- Saját munkanem létrehozása, használata a költségvetésen belül. 
- Munkanem, illetve Rezsióradíj sablonok létrehozása, alkalmazása. 
- Alvállalkozói adatbázis létrehozása, jelölések alkalmazása a költségvetésben. 
- Költségvetések rendszeren belül történő küldése. 
- Állományok konvertálási lehetőségei (kiírásból, költségvetés vagy fordítva). 
- MVH-ÉNGY tételszámok használata. 
- Fejezetes költségvetés, szerkesztési különbségek. 
 

8. A felhasználást érintő kérdések megvitatása 
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