ENTRÈ MALERKALK

Enkelt, praktisk…
Entrè Malerkalk!

TEKST ANNE KATHRINE SPANGSBERG OG HENNING THODE

Med den nye opdatering af Entrè Malerkalk følger,
at brugerne i nogle felter kan højreklikke og derved få vist en liste med alle feltets muligheder
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VI FORBEDRER HELE TIDEN DEN
NYE KALKULATIONSPROGRAM
ENTRÈ MALERKALK, SÅ DET FÅR
STØRRE BRUGERVENLIGHED.
Danske Malermestres tester i
øjeblikket en opdatering til kalkulationsprogrammet
Entrè
Malerkalk, som øger brugervenligheden og giver designet og
indholdet i udskrifter et løft.
Forbedringerne af opdateringen er bl.a., at det er nemmere at
arbejde med behandlingsopbygningen, fordi man nu kan oprette
sine behandlinger direkte i ske-
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maet, i stedet for at oprette dem
på en undermenu og så hente
dem ind derfra.
Husk, at genvejstasten F2 på
tastaturet redder liv. Brugerne af
Entrè Malerkalk kommer altid på
rette vej med F2-tasten, som henter de relevante informationer
frem til det felt, man står i. Nogle
felter har flere funktioner: Dér
kan man højreklikke med musen
for at få listen frem med alle mulighederne.
Et eksempel: Når man arbejder i ”Dimensioner”, kan man
trykke F2 i et af felterne, så kommer dimensionslisten frem, der

er også mulighed for at trykke
shift+F2, så kommer skemaet
frem med bygningsdele, så f.eks.
vinduer kan beregnes i stk. i stedet for i m2 for rammer, ruder og
fals etc. Det samme gælder for
dørpartier samt stålprofiler.
Man kan altså spare museklik
ved at bruge genvejstasten F2
på tastaturet, eller ved at bruge
funktionen med højreklik på musen.
EN PÆNERE UDSKRIFT

Grafisk er der kommet et løft af
udskrifterne. De mange nullinjer
bliver ikke medtaget, med min-

ENTRÈ MALERKALK

Mange brugere af Èntre Malerkalk har efterlyst en funktion, så de kunne
få vist prisnumre og korte beskrivelser af behandlingerne og på den
måde vælge ud fra en listen der "popper" op på skærmen. Det giver en
mere overskuelig udskrift til kunden.

Et andet ønske har været at
få behandlinger fra sammentrækningsprislisten med i Entré
Malerkalk. Også det er en realitet
i den næste opdatering. Ud over
Malermestres Sammentrækningsprisliste, vil der også være sammetrækningsnumre og kortkoder.
dre de har en funktion. Man kan
stadig se nullinjerne i udskrifter
beregnet til egenkontrol, men oversigten af de brugte behandlinger i
Svenderegninger, kvalitetskontrol
og udskrifter beregnet til tilbudsgivning er uden nul-linjer, og dermed får man et mere overskueligt
billede.
Under udskrifter er der også
kommet endnu en funktion: ”Vis
beskrivelser”. Det går ud på, at man
kan vælge at få vist prisnumre og
korttekster (korte beskrivelser af
behandlingerne) i udskriften, eller man kan vælge disse fra og
derved få en simplere udskrifter
til kunden. Det fylder væsentlig
mindre og indeholder kun behandlingsnumre, og så kan man i stedet
udskrive en behandlingsspecifikation, som kan vedlægges tilbuddet
til kunden. Derved spares papir, og

man giver en mere dybdegående
beskrivelse af, hvilke behandlinger
der er medregnet.
Det er også nyt i behandlingerne. Flere brugere har ønsket at
få behandlinger fra ”Malermestre
Sammentrækningsprisliste” lagt
ind i programmet, så de vil fra næste opdatering også være at finde i
programmet. Der vil også blive tilført nogle sammentrækningsprisnumre samt forkortelser, såkaldte
kortkoder, til at hente en samlet
behandlingslinje, så man fremover
lettere kan bygge egne gipsbehandlinger op og medregne ind- og udadgående hjørner.
Skulle der blandt brugerne
være et ønske til sammentrækningsprisnumre eller kortkoder til
at lette jeres arbejdsgang, tager vi
gerne imod sådanne ønsker, og får
disse lagt ind i programmet.
Opdateringen vil være implementeret i Entré Malerkalk medio
maj, og vil kunne ses på startbilledet i programmet, når man åbner
det.
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