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TERC-ETALON oktatási tematika 

 
1. Előfizetési lehetőségek 
- A program felhasználási feltételei 
- A rendszerbe történő regisztráció menete 
- Ingyenesen/térítés ellenében hozzáférhető szolgáltatások ismertetése 
- Előfizethető modulok ismertetése 
- Csomagok vásárlási lehetőségei 
- TERC pontok vásárlása – szolgáltatások aktiválása 
 

2. A költségvetések intézőjének használata 

- Költségvetés kiírások/Árazott költségvetések létrehozása 
- Egyéb, az intézőn belül végezhető műveletek (megnyitás, másolás, törlés, 
átnevezés, keresés, deviza karbantartás, stb.) 
- Állományok szűrésének lehetőségei 
 

3. Kiírás és költségvetés létrehozása, ezek alapadatainak meghatározása 

- Kiírások és költségvetések sajátosságai, szerkesztési lehetőségei 
- Az ÖN tétel adattárának részletes bemutatása 
- Tételkiválasztás az ÖN adattárból 
- Régi ÖN árszintek és tételek elérése 
- Az adattár tételeinek gyártók szerinti szűrése  
- Tétel szöveges, valamint tételszám alapján történő keresése az ÖN adattárban 
- Tételek felvételének módjai egy kiírásba/költségvetésbe 
- A költségvetésben szereplő tételek különböző paramétereinek módosítása a 
szerkesztő ablakban 
- Tételek felvétele más költésvetésekből, több költségvetés összedolgozása 
- Egyéb műveletek végzése a tételekkel (törlés, másolás, sorrend meghatározása, 
stb.) 
- Mennyiségi részletezések kidolgozása 
- A költségvetésben szereplő tételek szűrésének lehetőségei 
 

4. Az ÖN Saját adattár használata 

- Módosított tételek létrehozása a költségvetésben 
- Saját adattárak és ’K’  tételek készítése az adattárak szerkesztésére szolgáló modul 
segítségével 
- Módosított tétel mentése a Saját adattárakba a költségvetésből 
- Tételek egyenes áthelyezése a Saját adattárakból a költségvetésbe 
- Tételek karbantartása, törlése a Saját adattárakon belül 
 

5. Költségvetés, kiírás exportálás 

- Összesítők, fejléc adatok és fedlap kidolgozása 
- Kiírás exportálás – PDF, TERC V.I.P export 
- PDF exportálás beállításainak lehetőségei 
- XLS exportálás beállításainak lehetőségei 
- TERC V.I.P export 
- Felmérési napló PDF exportálása 
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6. Költségvetések, kiírások elérése 

- Rendszeren belüli küldés 
- TERC V.I.P importálás 
 

7. Költségvetés árazása, tételek aktualizálása 

- Manuális árazás, normaidő, gépköltség módosítása 
- Tételek adatainak csoportos módosítása 
- Költségvetés tételeinek %-os eltérítése 
- Árak, mennyiségi részletezések törlése a költségvetésből 
- ÖN adattári tételek adatainak aktualizálása  
- Költségvetés árainak aktualizálása, árazás, akár más dátumú árak alapján is 
- Rezsióradíj módosítása a költségvetés készítése közben 
 

8. Felmérési napló készítése 

- Mennyiségi részletezések kidolgozása 
- Mennyiségi számítások átmásolása más tételekhez 
- Felhasznált mennyiségek meghatározása – felmérés alapja 
- Felmérési napló készítése, egyedi beállítások megadása 
- Felmérési napló dátum szerinti zárása 
- Költségvetésből a felhasznált mennyiségek használatával másolatok készítése 
 

9. A TERC-ETALON program egyéb funkciói 

- Kiírások és költségvetések tételeinek ellenőrzése, aktualizálása 
- Saját munkanem létrehozása, használata a költségvetésen belül 
- Munkanem, illetve Rezsióradíj sablonok létrehozása, alkalmazása 
- Alvállalkozói adatbázis létrehozása, jelölések alkalmazása a költségvetésben 
- Kiírások, költségvetések rendszeren belül történő küldése 
- Állományok konvertálási lehetőségei (kiírásból költségvetés, vagy fordítva) 
- Kiírások hitelesítése 
 

10. Hasznos folyamatok 

- Kapott költségvetések összefűzése 
- Munkanem besoroló változtatása 
- Kiírásból konverzió, árazás 
 

. A felhasználást érintő kérdések megvitatása 
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