
Kustannuslaskentatyökalu koko rakennusalalle 
On tärkeää löytää nopeasti kustannustehokkaimmat 

ratkaisut, jotka vastaavat vaatimuksiin oli kyseessä sitten 

tarjous-/tuotantolaskennat tai prosessien hallinnointi.

Bidcon auttaa laskemaan materiaalien, työvoiman, maan, 

koneiden ja muiden resurssien hinnat nopeasti ja helposti.

Bidcon jatkaa kehittymistään edelleen asiakkaiden kanssa

yhteistyössä. Ohjelmaa on kehitetty käyttämällä modernia 

teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja vastaa 
siten markkinoiden ajankohtaisiin vaatimuksiin.

Hyödyt 

• Bidconilla on nopea ja helppo tehdä rakenteellinen ja 
yksityiskohtainen kustannuslaskelma

• Bidconin laajat hintakirjastot ja mahdollisuus tehdä 
omia muokattuja kustannuskirjastoja

• Helppo muokata taulukon sisältämää tietoa projektiin 
asetettavien ehtojen mukaan

• Erilaiset välilehdet vaihtoehtoisille kustannusnäkymille 
ja yhteenvedoille

• Määrärivien, hintatiedustelujen ja BIM mallien määrien 

tuonnit ja viennit

• Lisätiedot kuten tuotantokoodit ja materiaalien 
ryhmittelyt ovat käytännöllisiä työkaluja työn ja 
hankintojen suunnitteluvaiheessa. 

• Ylläpitosopimus pitää sisällään ilmaisen pääsyn tukeen 
toimiston työaikojen puitteissa sekä ilmaiset 
ohjelmistopäivitykset

• Tarjoamme yrityksellenne myös räätälöityä 
käyttökoulutusta

Bidcon on helppokäyttöinen taulukko-ohjelma pienille ja suurille yrityksille 



Laaja valikoima toiminnallisuuksia 

Bidcon Standard – koostuu laskelmien hallinnasta, 

kustannuskirjastosta, taulukoista ja yhteenvetovälilehdistä. 

Ominaisuudet kuten hintatiedustelut, määrärivien tuonnit, 
BIM toiminnallisuus ja muokattavissa olevat 

raportointimahdollisuudet ovat osa Bidconin ominaisuuksia. 
Lisäksi kustannuslaskelman vienti aikataulu- ja 
resurssienhallintaohjelmisto Powerprojectiin on mahdollista. 

Hakuja, suodatuksia, koodeja, tilejä ja materiaalien ryhmittelyjä 

voidaan käyttää laskennan eri vaiheiden yksinkertaistamiseen. 

Yksikköhinnan hallinnointi tarjoaa erinomaisen 

mahdollisuuden monipuoliseen hinnnoitteluun sekä 

ttarjousten tekemiseen.

Laskelmien hallinnasta löytyy niin nykyiset kuin 

aikaisemmatkin tallennetut laskelmat. Riippuen Bidonin 

konfiguroinnista laskelmat voidaan tallentaa joko tietokantaan 

tai tiedostoon. 

Kustannuskirjastot ovat kirjastoja, jotka sisältävät ohjelmiston 
mukana tulevia rakennekokonaisuuksia, rakennusosia, 

panoksia, resursseja ja hinnastoja. Nämä kirjastot sisältävät 

etukäteen määriteltyjä “reseptejä”, jotka ovat helposti 

muokattavissa laskelmalla. Omalta muokattavalta suosikki -

välilehdeltä on nopea pääsy niihin kirjaston objekteihin, joita 
tarvitsee usein.

Rakennekokonaisuudet ovat esimerkiksi huoneita tai alueita. 

Rakennekokonaisuukset koostuvat yhdestä tai useammasta 

rakennusosasta 

Rakennusosat ovat “reseptejä”, jotka koostuvat 

yhdestä tai useammasta panoksesta. 

Panoket ovat perus”reseptejä”, jotka koostuvat eri 

tyyppisistä resursseista kuten työvoimasta, materiaaleista tai 

aliurakoitsijoista. 

Resurssit ovat laskelman peruselementtejä. Resursseja voivat 

olla koneet, materiaalit, työvoima, aliurakoitsijat, virkailijat, 

informaatiot,  tarjouskilpailun alihankkijat, tarjouskilpailun 

materiaalit ja asetukset. Resurssit sisältävät aikayksikköjä ja 

kustannuksia. 

Myös manuaalisia laskentarivejä on mahdollista tehdä helposti 
omatoimisesti.

Tarjouslaskelmalle voidaan perustaa erilaisia tarjoushintoja ja 

siirtää niitä kustannuslaskelmalle. 
Yleiskustannuslaskelmasta voidaan taas havainnoida 
erilaisia projektin hallinnointiin liittyviä kuluja.

Resurssiyhteenveto on välilehti, jossa kaikki resurssit 

voidaan havaita yhteenvetona ja muokata niitä yhdeltä sivulta. 

Yhteenvetosivulla voidaan tarkastella kustannuslaskelman 
yhteenvetoraporttia.

Bidconista tarjoamme ilmaisia esittelyitä. Ota yhteyttä esittelyä varten: 

Puh.  +358 10 567 2590 tai sähköpostilla info@scudo.fi kotisivumme 

löytyy osoitteesta: www.scudo.fi 

mailto:info@scudo.fi
http://www.scudo.fi/



