
Program do kosztorysowania Rodos 7 MAX jest profesjonalnym narzędziem kosztorysowym o 

największej ilości, ponad 400 katalogów norm wśród dostępnych na rynku. Nowoczesny design i duży 

zakres funkcjonalności pozwolą na pracę nawet najbardziej wymagających kosztorysantów. 

Funkcje i możliwości programu kosztorysowego Rodos 7 to między innymi: 

 Ponad 400 katalogów norm w wersji MAX (Katalogi norm kosztorysowych - program 

kosztorysowy Rodos 7) oraz możliwość tworzenia katalogów własnych. UWAGA: Wersja Rodos 7 

Standard ograniczona jest do 40 wybranych katalogów, a wersje branżowe programu Rodos 7 

zawierają dedykowane zestawy katalogów norm (dodatkowe katalogi do obu tych wersji można 

dokupować pojedynczo). 

 Możliwość wybrania rodzaju klucza zabezpieczającego w cenie programu (USB lub online). 

 Bezterminowa licencja na użytkowanie programu. 

 Eksport do formatów:  *.rds, *.xml, *.ath, *.fwd, *.pdf, *.xls (po dokupieniu modułu Eksport 

Excel) 

 Import formatów: *.rds, *.xml, *.ath, *.fwd, , *.csv, *.pdf (po dokupieniu modułu Przedmiar PDF) 

 Wersja demonstracyjna programu kosztorysowego Rodos 7 

 Możliwość dokupienia dostępu do aktualizacji programu (rocznej opieki serwisowej). 

 Możliwość tworzenia pozycji prostych, uproszczonych, scalonych, złożonych wraz z dodawaniem 

komentarzy lub dodatkowych opisów, a także kalkulacji indywidualnych, kalkulacje kosztów 

jednorazowych oraz pracy rusztowań. 

 Możliwość dowolnego stosowania narzutów do pozycji lub elementów. 

 Opcja tworzenia różnych wariantów kosztorysu poprzez zmiany pojedynczych pozycji lub całych 

elementów. 

 Możliwość dowolnej modyfikacji wprowadzonych do pozycji materiałów ze wskazaniem źródła 

ceny, jak i z możliwością ustalenia indywidualnych norm, ilości oraz ceny. 

 Funkcja zastosowania pozycji scalonej służącej do szybkiego sporządzania ofert, umożliwiająca 

modyfikację oraz zapis w celu użycia w innym kosztorysie. Podczas wydruku kosztorysu jej 

pozycje składowe mogą być widoczne lub ukryte. 

 Funkcja umożliwiająca dokonanie interpolacji lub ekstrapolacji. 

 Współpraca z cennikami: Eurocenbud, Sekocenbud, Orgbud, Bistyp. 

 Funkcja Import obmiarów XLS służąca do przenoszenia do obmiarów danego kosztorysu obliczeń 

wraz z komentarzami z arkuszy kalkulacyjnych programów Microsoft Excel i OpenOffice (*.xls, 

*.xlsx, *.ods, *.csv). Funkcja umożliwia import arkusza w całości bądź tylko wybranych z niego 

wierszy. 

 Możliwość modyfikacji wyglądu i wyboru zawartości generowanego pliku w formacie *.pdf 

 Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: Przedmiar PDF, Eksport Excel, Przecena Kosztorysów 

(umożliwiający zmianę wybranych parametrów cenowych w wielu kosztorysach jednocześnie, 

umożliwia on hurtową zmianę ceny RMS przy wykorzystaniu cenników, a także określenie 

dodatkowych elementów takich jak koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk, stawka VAT) Realizacja 

Robót (służący do etapowego rozliczania budowy według wybranego typu, czego wynikiem jest 

kosztorys częściowy z rozliczeniem materiałów, robocizny i sprzętu dla wybranego okresu). 

 Współpraca z: MS Office, OpenOffice, MS Project, Planista, GetManager, przeglądarki 

internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer oraz inne programy do kosztorysowania 

 

 

 

 

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


 Wymagania sprzętowe programu do kosztorysowania Rodos 7: 

- komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP - 

minimum 256 MB pamięci RAM 

- 200 wolnego miejsca na twardym dysku 

- rozdzielczość ekranu: 1024x768, 16-bitowa głębia kolorów 

- złącze USB (dla klucza sprzętowego) 

- drukarka czarno-biała: laserowa, atramentowa lub igłowa 

 Masz pytania? Zadzwoń: 510 590 304 

 

 

 


