Oceňovanie a riadenie stavebnej výroby

Kto sme
Sme KROS, sme rodina a sme tu pre vás. Na trhu sme už 25 rokov,
ctíme si tradície, ale i tak sme stále mladí a hraví. Začínali sme od nuly
a poctivou prácou sme sa dopracovali až na lídra v oblasti ekonomického,
stavebného, znaleckého a podnikového softvéru – softvéru pre ľudí.
Baví nás pomáhať vám, preto stále vyvíjame a vylepšujeme naše
programy. Tešíme sa, keď sa tešíte a váš úspech nás posúva ďalej.

Treba sa vracať ku koreňom, firma vyrástla na nadšení ľudí, nebáli sme sa robiť
nové veci. Pokiaľ tu budú nadšení ľudia, firma nemôže stagnovať.
KROS a.s., Ing. Jaroslav Kuliška, podpredseda predstavenstva

Pre našich zákazníkov vytvárame výnimočne dobré programy, ktoré im pomáhajú
v tom, aby boli úspešní.
KROS a.s., Ing. Alexander Matiščík, predseda predstavenstva

Online
stavebníctvo
Staňte sa súčasťou digitálnej revolúcie v stavebníctve a vyskúšajte nové
riešenia. Budúcnosť stavebníctva je v online a v KROSE to dobre vieme.
Preto sme pre vás pripravili aplikáciu KROS Priebeh výstavby
na efektívnu komunikáciu s investorom, stavebným dozorom aj
subdodávateľmi. Spustili sme aj aplikáciu KROS Stavebné projekty,
ktorá umožní s partnermi zdieľať dáta, dokumenty a informácie počas
celého životného cyklu stavby.
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Všetky dáta o stavbe
na jednom mieste
Majte všetky dáta o stavebnom projekte na jednom mieste online.
Uložte si dokumenty potrebné k realizácii stavby do cloudu. Všetci
k nim budú mať prístup kedykoľvek a kdekoľvek, stačí len
pripojenie na internet.

Stavebné projekty
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Jednoducho si uložte 2D výkresy, 3D modely, fotodokumentáciu,
exporty rozpočtov, zmluvy či zálohy zákaziek. Zdieľajte ich
s rozpočtármi, projektantmi, investormi a ostatným účastníkmi
stavby.

Prehliadač projektovej
dokumentácie

Bezpečnosť je na prvom mieste. Úložisko plní veľmi dôležitú funkciu
strážcu dát. Ak by sa s vašim počítačom stalo čokoľvek, súbory
a dokumenty máte vždy chránené. Kedykoľvek si ich jednoducho
stiahnete do nového zariadenia.

S pomocou prehliadača 2D výkresov si môžete prezerať projektovú
dokumentáciu a vykonávať nad ňou merania kedykoľvek a kdekoľvek.
Prehliadač podporuje formáty PDF a všetky verzie DWG.

@

Všetky informácie
na jednom mieste

Poriadok
v projektoch

Jednoduché zdieľanie
a spolupráca

Bezpečnosť na prvom
mieste
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Jednoduché
zdieľanie

Rýchly prehľad
cien

Spoznajte ďalší rozmer BIM-u. Vďaka novej aplikácii, z nášho webového
riešenia pre stavbárov, bude oceňovanie modelu efektívnejšie ako
kedykoľvek predtým. Po nacenení BIM modelu v programe CENKROS
4 ho jednoducho nazdieľate všetkým spolupracovníkom. Aplikácia je
dostupná cez webový prehliadač na vašom počítači.

Všetky vyrozpočtované ceny z programu CENKROS 4 jednoducho
odošlete do BIM modelu. Získate tak rýchly prehľad cien pre
jednotlivé konštrukcie.

Prehľad
o zmenách
Úpravy projektu sú veľmi často súčasťou rozsiahleho stavebného
procesu. Získajte prehľad pridaných, zmenených a zmazaných prvkov
hneď po nahratí novej verzie BIM modelu. Zmeny ľahko premietnete
priamo do rozpočtu v programe CENKROS 4.

€
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Efektívne
oceňovanie stavieb

Jednoduché vyhodnotenie
zmien modelu

Odoslanie cien z CENKROS 4
späť do BIM modelu

Jednoduché zdieľanie
a spolupráca

Ocenenie BIM
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Priebeh výstavby
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Aktuálne informácie o čerpaní
stavebných prác

Súpis prác
na jednom mieste

V aplikácii KROS Priebeh výstavby vytvoríte súpis prác a efektívne
komunikujete s investorom, stavebným dozorom aj subdovávateľmi.
Skontrolujte si stav realizácie stavby z ľubovoľného počítača, bez
ohľadu na to, kde sa nachádzate. Či už ste stavbyvedúci, prípravár
alebo majiteľ firmy, vždy budete mať aktuálny prehľad čerpania
stavebných prác.

Celá komunikácia a pripomienkovanie súpisov prác je
sústredená na jednom mieste. Aj vďaka kompletnej histórii
komentárov bude schvaľovanie podkladov pre fakturáciu oveľa
jednoduchšie a rýchlejšie.

Dáta o čerpaní
online

Dôležité informácie
pre investora

Evidenciu čerpania máte v jednej tabuľke. Všetky informácie o čerpaní
stavby vidíte ihneď, bez zbytočného otvárania a preklikávania sa
cez rôzne okná. Majte jasný prehľad, čo bolo zmluvne dohodnuté
s investorom a aký je aktuálny stav stavby. Samozrejmosťou je aj
evidencia dodatkov.

Máloktorá stavba sa zaobíde bez zmien alebo dodatkov
k pôvodnému rozpočtu. Pripravte rozpočet so zmenami formou
zmenového listu, ktorý sa stane podkladom k dodatku k zmluve.
Investor kedykoľvek uvidí zmluvnú cenu, schválené zmeny aj
výslednú cenu rozpočtu.

Elektronická
komunikácia

Dokonalý prehľad
o stavbe

Jednoduché zdieľanie
a spolupráca

Schvaľovanie podkladov
na fakturáciu
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Stavebný softvér
CENKROS 4
CENKROS 4 je najrozšírenejší stavebný softvér na trhu, s množstvom
praktických modulov a užitočných funkcií. Naplno využíva moderné
technológie, má nadčasový dizajn a intuitívne ovládanie. Pomôže vám
zefektívniť realizáciu stavebných zákaziek a ušetrí čas aj peniaze.

Prehľadnosť
a jednoduchosť

Certifikát
CENKROS 4

Originálna databáza
CENEKON

Možnosť sieťového
riešenia
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Rozpočet rýchlo
a jednoducho
V programe CENKROS 4 je tvorba kvalitného rozpočtu rýchla
a jednoduchá. S modulom Rozpočet si akúkoľvek položku vyhľadáte
v rozsiahlej databáze stavebných prác a materiálov CENEKON.

Jedinečná
cenníková databáza
Cenníková databáza zahŕňa viac ako 93 tisíc položiek stavebných
prác a 125 tisíc položiek materiálov. Obsahuje dôležité informácie
o použití položiek, metodike rozpočtovania, tarify alebo sadzobníky.

Cenníky materiálov
online
Okrem štandardných cenníkových databáz sú k dispozícii aj
kompletné cenníky materiálov online ponúkané rôznymi výrobcami
a predajcami, ktorí ich pravidelne aktualizujú. Nájdete tam viac ako
700 000 stavebných materiálov od zhruba 200 firiem.

€
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Jednoduchá úprava
cien

Prehľadný výkaz
výmer

Automatické ocenenie
slepých rozpočtov

Profesionálna cenová
ponuka

Rozpočet
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Jednoduchý a rýchly import
rozpočtu od investora
Naimportujte slepý rozpočet od investora jednoducho a rýchlo.
Stačí len vybrať súbor a program automaticky rozpozná šablónu
alebo formát a sám nastaví všetky potrebné údaje pre import
do programu.

Automatický import zadania
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Úspora
času

€

Rýchle ocenenie zákazky
aktuálnymi cenami

Export ponuky
do pôvodného zadania

Import zadaní
z konkurenčných softvérov
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Náklady na realizáciu zákazky
pod kontrolou
Modul pre stavebné firmy, ktoré potrebujú mať pod kontrolou
vlastné náklady na realizáciu zákazky. S modulom Kalkulácia
dokážete upravovať materiály vrátane ich cien, stanoviť mzdy svojich
pracovníkov, vykalkulovať vlastné stroje a presne nastaviť vlastné
réžie aj zisk na celej zákazke.

Limitka
materiálov
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€

Oceňovacie
podklady

Kalkulačný
vzorec

Vlastné náklady
pod kontrolou

Kalkulácia
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Sledovanie
stavby

Harmonogram
výroby

S modulom Sledovanie stavby jednoducho odsledujete
a porovnáte plánované náklady s tými skutočnými. Môžete si
zvoliť, či tieto údaje chcete sledovať len za určité obdobie alebo
za celú zákazku.

Vďaka širokým nastaveniam umožňuje jednoduchú prípravu
harmonogramu prác a finančného plánu do ponuky. Vypočíta trvanie
dĺžky činností, poskytuje tlačové výstupy v grafickom aj tabuľkovom
formáte a exportuje finančný plán.

Oferta – vyhodnocovanie
ponúk

Rozpočtové
ukazovatele

Modul určený pre investorov a dodávateľov na efektívne
vyhodnotenie výberového konania a následný výber najvhodnejšieho dodávateľa.

Súčasťou programu CENKROS 4 je aj rýchle zostavenie hrubého
orientačného rozpočtu alebo cenového odhadu podľa rozpočtových
ukazovateľov stavebných objektov a priemerovaných ukazovateľov.

Ostatné moduly
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Licencia, podpora
a služby
Vďaka obchodnému modelu Softvér ako služba máte prístup k licencii
na 12 alebo 6 mesiacov. Nové funkcie a verzie, ktoré zapracovávame
v priebehu celé roka sú sprístupnené ihneď po nasadení na web. Takto je
vždy aktuálne softvérové riešenie dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Spoľahlivá podpora
k programu
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Podpora cez vzdialené
prepojenie

Okamžitý prístup
k zapracovaným novinkám

Vzdelávanie cez
KROS Academy

Softvér ako služba
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Firmy, ktorým už naše
riešenie pomáha

CENKROS 4 používame pri svojej práci denne. Je pre nás veľkým pomocníkom pri spracovaní
cenových ponúk. Výhodou je aj podpora konzultantov, ktorí su vždy k dispozícii a vedia nám vždy
rýchlo poradiť a pomôcť.
Ing. J. Berezňaninová, rozpočtár, EUCOS SK s.r.o.

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Presvedčte sa na vlastné oči, že
sa na naše riešenia môžete vždy spoľahnúť a prečítajte si, ako sú s nimi
spokojní naši zákazníci.
CENKROS 4 sme začali využívať cca pred 7 rokmi v lokálnych inštaláciách. Využili sme ponuku serverového
rozšírenie o modulom SQL, ktoré nám prinieslo omnoho lepšie využitie programu v našej firme. Nasadenie
vlastnej databázy s podporou databázy CENEKON, ktorú sme tvorili zo spoločnosťou KROS a.s. Žilina nám
umožnilo presnejšie a špecifickejšie oceňovanie vlastných realizačných projektových dokumentácií. V rámci
CENKROS 4 využívame celoslovenskú cenníkovú databázu CENEKON pre oceňovanie dopytov interných
a externých zákazníkov.
Ing. Igor Krajcár, špecialista príprava stavieb, Východoslovenská distribučná, a.s.

Počas mojej praxe som pracoval vo viacerých dobrých rozpočtárskych programoch. Pri prechode
na program CENKROS 4 som mal obavu, ale hneď na druhý deň som vedel, že to bolo dobré
rozhodnutie. Intuitívne ovládanie a obrovská databáza nemá konkurenciu! Vďaka CENKROSU som
sa posunul o kus dopredu. Ďakujem.
Stavebný cenár, s.r.o., Ľuboš Caban, konateľ firmy

Mesto Partizánske, na oddelení územného rozvoja a výstavby od roku 2011 a na oddelení
životného prostredia a dopravy od roku 2016 využíva program CenKros. S využitím CenKros 4 sme
veľmi spokojní. Na základe skúsenosti našich kancelárskych pracovníkov (v minulosti stavbárov)
nám daný program pomáha vytvárať a zadávať do obstarávania a realizácii rôzne drobné zákazky
bez potreby zaobstarania projektovej dokumentácii.
Ing. Peter Ridzik, Mestský úrad Partizánske

Ja pracujem už dosť dlho v programe CENROS asi od začiatku ako vznikol. Každá novinka ma stále potešila
a posunula ďalej a hlavne uľahčila a zrýchlila prácu rozpočtára. Ak som spracovávala v mesiaci veľa stavieb a potom
súpisov prác v rôznych podobách je to veľké zdržanie. Po ukážke a vyskúšaní PV je to super. Páči sa mi, že je v jednom
hárku celý súpis, zo sledovanosťou predchádzajúceho obdobia a aj % čerpanie, spolupráca so stavbyvedúcim
a následne aj stavebný dozor. Tento priebeh výstavby je veľkým úspechom v programe CENKROS 4.
Mária Dančová, Vedúci rozpočtár stavieb a PV, COMBIM BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. stredisko Poprad

Cenkros je súčasťou môjho profesného života. Pri viac ako dvadsaťročnej praxi som mala možnosť v práci
s rozpočtami postupne používať viaceré verzie, ktoré postupne fi KROS pripravovala a aktualizovala podľa
aktuálnych požiadaviek stavebného trhu. Moje skúsenosti s využitím či na strane dodávateľskej či na
strane investorskej ma oprávňujú odporúčať program i ďalším...budú isto spokojní.
Ing. Alena Rakovská, cenový konzultant, J&T Real Estate

S programom CENKROS pracujem nepretržite od roku 2000. Za ten čas som prešiel niekoľkými
firmami, kde som presvedčil vedenie o zmenu rozpočtárskeho programu na CENKROS. Niektorí
kolegovia boli zo začiatku skeptickí, ale ešte aj dnes po rokoch mi ďakujú, že vedia ovládať
najrozšírenejší a najkomlexnejší rozpočtársky program v našich krajoch.
Juraj Košalko, príprava stavieb, BBG Stav, s.r.o.

KROS a.s.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina

www.kros.sk/cenkros

Žilina
cenkros@kros.sk
041/707 10 31

Bratislava
cenkros.ba@kros.sk
02/68 20 82 31

Košice
cenkros.ke@kros.sk
055/633 98 71

Spišská Nová Ves
cenkros.snv@kros.sk
053/429 76 31

