
Program do kosztorysowania Norma EXPERT został stworzony kilka lat temu na bazie wszystkiego co najlepsze w 

programie Norma PRO i tego, co oferują rozwiązania technologii ICT. Współpracuje z innymi programami, a dzięki 

najnowszej technologii jest w stanie zaimportować dane zapisane w formacie *.pdf, także tym zeskanowanym. 

Możliwości i funkcje programu kosztorysowego Norma EXPERT to: 

 Około 350 wiodących katalogów norm (Katalogi norm kosztorysowych - program kosztorysowy Norma EXPERT) z 

możliwością tworzenia katalogów własnych. 

 Zabezpieczenie kluczem sprzętowym USB. 

 Bezterminowa licencja na użytkowanie programu. 

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

 Import z formatów:  *.ath, *.pdf, *.html, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.csv, *.txt, *.kst, *.prd, *.png, *.jpg, *.bmp, *icf (praca 

w technologii BIM). 

 Wersja demonstracyjna programu kosztorysowego Norma EXPERT 

 Możliwość dokupienia dostępu do aktualizacji programu (Abonament Buduj z Głową). 

 Standardowy instalator na płycie DVD można zastąpić instalatorem na USB (za dodatkową opłatą). 

 Wbudowany moduł Import PDF, służący do importu danych obmiarowych w formacie *.pdf oraz moduł Skan PDF - 

do zeskanowanych. 

 Zgodność z procedurami FIDIC oraz możliwość wprowadzania kodów CPV. 

 Opcja podglądu historii zmiany cen w bazach cenowych. 

 Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie oraz definiowania filtrów własnych oraz generowania wykresów 

wartości kosztorysowych. 

 Opcja grupowania zestawień pozycji i RMS po wybranej kolumnie. 

 Funkcja rozliczania odpadów oraz rozliczania według kilku stawek VAT. 

 Opcja pobierania z Internetu kursów walut. 

 Możliwość zapisu dowolnej ilości wersji wprowadzonych w kosztorysie zmian. 

 Wbudowany moduł Wykopy. 

 System podpowiedzi, wyszukiwarka błędnych wyrażeń oraz możliwość wielopoziomowego układu sum 

częściowych oraz obliczeń pomocniczych. 

 Wbudowane drzewo nawigacji po wydrukach z możliwością definiowania własnych zestawów i styli oraz 

dokonywania zmian parametrów i wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku 

 Funkcja inteligentnego autouzupełniania, wygodniejsze wprowadzanie pozycji do kosztorysu oraz szybsza edycja 

nakładów RMS. 

 Możliwość nowoczesnej analizy kosztorysu za pomocą filtrów i wykresów graficznych. 

 Nowoczesny edytor własnych katalogów. 

 Wbudowane szablony wydruków. 

 Współpraca z cennikami Sekocenbud, Orgbud, Bistyp, Intercenbud. 

 Minimalne wymagania sprzętowe:   

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP 1, Windows XP SP 3 

- Komputer z procesorem min. Pentium 4 

- 1GB HDD 

- 1GB RAM 

- Napęd DVD 

- Grafika: 1024x768 min. 

- Internet Explorer 6.0 lub nowszy 

- port USB 

 Zalecane wymagania sprzętowe:   

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 

- Procesor Intel Core 2 Duo lub równoważny 

- Pamięć 2GB RAM 

- HDD: 2GB 

- Rozdzielczość ekranu: 1920x1200 

- Internet Explorer 6.0 lub nowszy, dostęp do łącza internetowego w celu pobierania aktualizacji 

- Napęd DVD 

- port USB 

 Masz pytania? Zadzwoń: 510 590 304 

 

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

