
Program do kosztorysowania Koma 5 to efekt trzydziestoletniego doświadczenia w branży połączonego z 

prostotą obsługi oraz przejrzystym i czytelnym interfejsem. Dzięki temu, że ten program do 

kosztorysowania stosuje równoważność kosztorysów i katalogów, każdy kosztorysant jest w stanie łatwo 

dostosować je do swoich potrzeb. 

Możliwości i funkcje programu kosztorysowego KOMA 5 to: 

 Ponad 200 wiodących katalogów norm (Katalogi norm kosztorysowych - program kosztorysowy 

KOMA 5) z możliwością tworzenia katalogów własnych. 

 Zabezpieczenie kluczem sprzętowym USB. 

 Bezterminowa licencja na użytkowanie programu (poza licencjami kwartalnymi). 

 Eksport do formatów: *.ath, *.xls, *.csv, *.pdf 

 Import z formatów:  *.ath, *.xls, *.csv, *.pdf, także skanowanego. 

 Dostęp do bezpłatnych aktualizacji przez rok od zakupu stanowiska. 

 Wersja demonstracyjna programu kosztorysowego KOMA 5 

 Tworzenie kosztorysów ofertowych i inwestorskich. 

 Możliwość sprawdzania i porównywania kosztorysów. 

 Opcje zakrywania i odkrywania nieaktywnych elementów. 

 System podpowiedzi oraz sygnalizacja błędów i uwag w pozycjach. 

 Możliwość pobierania danych z innych kosztorysów i katalogów oraz ich modyfikacji. 

 Możliwość stosowania prostych skrótów klawiszowych i tworzenia notatek. 

 Opcja wyceny pojedynczych elementów oraz definiowania narzutów. 

 Ustalanie kosztów zakupu jako narzut lub wliczanych w cenę. 

 Informacje o historii zmiany ceny. 

 Warianty elementów RMS, pozycji oraz działów. 

 Wsparcie dla UNICODE. 

 Zawiera pozycje katalogowe, niekatalogowe oraz transport i rusztowania. 

 Opcje liczenia narzutów w odniesieniu do całości, działami lub pozycjami, a także modyfikowania 

nakładów pomocniczych w wielu pozycjach jednocześnie. 

 Możliwość wprowadzania sum częściowych i obliczeń pomocniczych i dodawania komentarzy w 

obmiarach. 

 Wbudowana biblioteka wzorów i stałych, a także opcje wariantów linii obmiarowych.  

 Rozbudowana wyszukiwarka kosztorysów na dysku według różnych filtrów takich jak nazwa, 

przybliżona wartość, opis itp. 

 Opcje wszystkich wymaganych widoków do wyboru. 

 Możliwość upraszczania pozycji szczegółowych, a także przywracania szczegółowości pozycjom 

uproszczonym. 

 Zautomatyzowany System tworzenia kopii awaryjnych. 

 Zapis, cofanie i przywracanie poszczególnych opcji i operacji. 

 System pozycji scalonych oraz możliwość przeciągania pozycji lub działów w inne miejsce. 

 Współpraca z cennikami Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud. 

 Masz pytania? Zadzwoń: 510 590 304 

 

http://www.prokoszt.pl/upload/katalogi_norm_programu_kosztorysowego_koma.pdf
http://www.prokoszt.pl/upload/katalogi_norm_programu_kosztorysowego_koma.pdf
http://www.programkosztorysowy.pl/wersje-demo/

