AMP İNŞAAT TEKLİF :: TEKNİK ÖZELLİKLER
Genel
 Microsoft Windows 7,8,10,2008,2012,2016 (32/64 bit) işletim sistemlerinden her hangi
biri üzerine kolayca yüklenir ve kolayca çalışır, standartlara uygun bir Windows
uygulamasıdır
 Kendisini bilgisayara yüklemeye yardımcı standart kuruluma sahiptir
 Türkçe ve İngilizce Dil Seçeneği, diğer dillere uyarlanabilme esnekliği
 Verileri güvenliği kanıtlanmış bilinen ve standart bir SQL veritabanı olan Firebird
Veritabanı Yönetim Sisteminde depolar
 Modüler ve parametrik bir yapıya sahip olup, değişebilecek değerlerin kullanıcılar
tarafından tanımlanabilmesine imkân verir
 Şifreli program girişi ile sadece yetkili personelin program ve teklif verilerine erişimi
sağlanır
 Yetkili kullanıcı (admin-yönetici) tarafından istenildiği kadar yeni kullanıcı eklenebilir,
tanımlı kullanıcılarda değişiklik yapılabilir
 Proje bazlı yetkilendirme ile kullanıcıların üzerinde çalışabileceği projeler belirlenebilir
 Ağ ortamında, aynı anda, aynı proje üzerinde, farklı iş gruplarında birden fazla kullanıcı
veri girişi yapabilir (İnş. Müh. Mimar, Mak. Müh. Elek. Müh.) ortak bilgiler kolaylıkla
paylaşılır. Programın tasarım nedenlerinden birisi maksimum veri paylaşımıdır
 Maksimum taşınabilirlik seviyesindedir. Tek kullanıcılı olarak bir usb bellekte bile çalışabilir
 Giydirilebilir, değiştirilebilir Modern bir kullanıcı ara yüzüne sahiptir ve Windows işletim
sisteminin standartlarına uygundur, Windows teknolojisinin olanaklarını kullanıcıya
kolaylıkla kullandırır
 Teklifler, İş Grupları ve bölümler arasındaki geçişler kolaylıkla yapılır, büyük tekliflerin
içinde kaybolmazsınız
 Birkaç tuşla tüm teklifi hesaplayıp raporları alabilirsiniz
 Kolaylıkla bir projenin kopyasını çıkarabilir veya projeyi arşivleyebilirsiniz
 Dahili yedekleme sistemi ile proje dosyalarının yedeklerini istediğiniz yere koyabilirsiniz
 Program güncellemeleri ve her yıl yayınlanan kamu kurumlarına ait binlerce poza ait birim
fiyat güncellemeleri internet üzerinden otomatik alır

Proje Dosyaları Açma
 Sınırsız sayıda proje açma imkânı
 Yeni Proje açarken yapacağınız çalışmaya bağlı olarak para birimi ve proje dili seçebilme
 İş dosyaları üzerinde ayrı ayrı olarak çalışılması istenen iş grupları tanımlayabilme. İç içe
gruplama (Ağaç dalları şeklinde) (Tree) ile istenilen detayda alt grup oluşturma imkânı
 Birim fiyatları kullanılacak kitapları ve yetkili kullanıcıları proje bazında ayrı ayrı
tanımlayabilme

 Detaylı proje ayarları ile bölümler arası senkronizasyonu otomatize edebilme
 Açılan iş dosyalarında kullanıcının bilgilerini gireceği ana iş grupları ve alt grupları
kolaylıkla tanımlayabilme
 Projede kullanılacak pozların hangi tarih aralığındaki birim fiyatları kullanabileceğini
belirleyebilme

Teklif Hazırlama
 Seçilen proje için teklif modülü yardımıyla teklifin iş grupları, pozları ve metraj girişleri
hızlıca yapılabilir
 Teklifte girilecek pozları poz numarası girerek yada birim fiyat kitaplarından seçerek
ekleyebilme
 Poz numaralarının bilinmemesi durumunda programa kayıtlı birim fiyat kitaplarında pozun
Tanım ve Tarifinde geçen kelimelere göre poz araması yapabilme ve bulunan pozları
kolaylıkla teklife ekleyebilme
 Teklifte pozlara direk miktar girişi yaparak yada pozlar için metraj yaparak düzenleyebilme
 Gerekli tüm yerlerde aktif pozun bilgilerine ve analizine erişim
 Excel’den Teklif penceresine veri alma (Poz No, Tanımı, Birimi, Miktar ve Birim Fiyat)
 Excel’den Teklife metraj aktarabilme
 Klasik metraj, demir metrajı, profil metrajı yapılabilme, tek tuşla tüm metraj tiplerine
ulaşabilme
 Pozun altında yerleşik olarak yer alan Metraj Editörü ile poza ait metraj verilerini farklı bir
pencere açmadan pozun altında görebilme ve giriş yapabilme
 İş grupları üzerinden gerekli özetleri otomatik oluşturma raporlama
 Metraj kopyacısı ile pozlar arasında, imalat grupları arasında ve projeler arasında metraj
kopyalamalarını kolaylıkla yapabilme
 Metraj editöründe adet, en, boy ve yükseklik sütunlarında formüllü veri girebilme
 Metraj editöründe düşülecek eksi değerler için MİNHA anahtar kelimesi ile otomatik
yapma
 Metraj editörüne açıklama amaçlı metin satırları girebilme
 Profil metrajını ağırlık ve yüzey alan ölçüsü olarak hesaplayabilme
 Teklif tablosu üzerinden maliyet analizi yaparak teklifteki malzeme, işçilik ve makine
miktarlarını tespit etme ve raporlama
 Teklif kalemlerini gerektiğinde silme, düzeltme
 Farklı birim fiyat kitaplarından pozlar kullanabilme
 Teklif editöründe sabit kalem şeklinde teklif girdisi ekleyebilme
 Tüm Teklifi ve analizleri tek tuşa basarak otomatik hesaplama
 Rayiç fiyatları üzerinde oynama yapabilme ve buna göre analizleri ve teklifi tekrar
hesaplayabilme

Pozlar, Birim Fiyatlar ve Analizler
 11 Kamu kurumuna ait 130.000 pozun tanımları, tarifleri, analizleri ve geriye doğru 20
yıllık birim fiyatları
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait inşaat ve tesisat birim fiyatları ile analizlerini lisanslı veri
olarak kullanım hakkı
 Aktarmalı analiz yapabilme, Paçal analiz yapabilme
 Poz arama motoru ile birim fiyat veritabanında mevcut ve sizin tanımladığınız pozları; poz
numarası, tanım ve/veya tarifinde geçen bir ve daha fazla kelimeye göre arama yapabilen
arama motoru

 Özel birim fiyat kitaplarına Excel’den poz bilgisi (Poz no, tanım, tarif, birim ve birim fiyat)
aktarabilme
 Tek tuşla poza ait tüm bilgileri (Tanım, Tarif, Fiyat vb.) bir arada görme ve değiştirme
 Açılan her projeye özel Birim Fiyat dosyası oluşturma ve projede kullanılan pozların her
türlü bilgi, birim fiyat ve analizlerini bu dosyada tutma
 Projeye özel poz (fiyat), analiz, rayiç oluşturabilme
 Ortak kullanım amacı ile yeni Birim Fiyat kitapları açabilme, firma tarafından sık kullanılan
poz ve analizleri açılan yeni birim fiyat kitabına kopyalayabilme, yenilerini tanımlayabilme
 Benzer imalat pozlarından faydalanarak yeni poz ve analizler oluşturabilme
 Analiz editörü yardımıyla aktarmalı, aktarmasız ve paçal analiz yapabilme, analizleri bir biri
içinde alt analiz olarak kullanabilme. İç içe kullanımda oluşabilecek kısır döngülerin
program tarafından anında tespiti ve uyarı sistemi
 Analiz içindeki alt analizlere direk navigasyon yapabilme, analizlerde formül kullanabilme
 Pozlara ait birim fiyatları tarih bazında girebilme ve tarih bazlı fiyat saklama. Ggüncel
piyasa fiyatları ile işlem yapabilme. Yeni birim fiyatlar eklendikçe eski birim fiyatların
silinmesine gerek duyulmaması
 Analizli pozların birim fiyatlarını analizleri üzerinden otomatik olarak hesaplayabilme
 Her proje için aynı anda birden fazla birim fiyat kitabı üzerinden arama veya kısıtlama
yapabilme
 Projede kullanılan bir pozu gerektiğinde tüm bölümlerde ayrı ayrı yapmaya gerek
duymadan kolayca başka bir poz ile değiştirebilme

Raporlama Sistemi
 Bütün raporlar Excel ve Word formatında yazdırmaya hazır halde üretilir
 Rapor şablonları Word ve Excel’de düzenleyebilme, firma göre özelleştirebilme
 Teklif raporlarının tamamını aynı pencerede görebilme ve tek tuşla toplu halde
yazdırabilme veya bir klasöre kaydedebilme
 Raporları ağaç şeklinde kırılımlı alabilme, rapor şablonları üzerinde istediğiniz değişiklikleri
yapabilme (font, kolon başlıkları ve genişlikleri, rapor başlıkları…)

Teknik Destek, Eğitim ve Danışmanlık Destekleri
 İhtiyaç duyulduğunda mesai saatleri içinde telefon, internet ve e-posta ile veya uzaktan
bağlamtı ile ücretsiz teknik destek hizmeti alabilme (Programın satın alınmasından sonraki
1 yıl boyunca)
 Talep halinde yerinde ücretli teknik destek hizmeti alabilme
 Talep halinde inşaat mühendisi uzmanlardan teklif hazırlama konularında ücretli
danışmanlık hizmeti alabilme
 Programın satın alındığı yıl içindeki tüm güncelleme ve birim fiyat güncellemelerinden
ücretsiz yararlanma
 Ücretsiz kurulumu ve eğitim
 AMP Yazılım’ın 23 yıllık kalite deneyimi

