Organizace práce: Revize Q 2.0

Revize Q 2.0

Po 20 letech praxe revizního technika a 15 letech programátora softwaru pro obor elektro p?ináším nejlepší program na psaní revizí.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena2200,00 K?
Sleva

Dotaz na produkt
VýrobceDavid Klimša

Popis
Po 20 letech praxe revizního technika a 15 letech programátora softwaru pro obor elektro tvrdím toto:
není software, ve kterém by se dala revize napsat rychleji
není software, ve kterém by se psalo pohodln?ji
program se b?hem psaní u?í a snaží se pomáhat a dopl?ovat
i kopírování dvojstiskem Ctrl+C bylo považováno p?i vývoji programu za problém...p?íliš otravné
program lze nosit sebou na revize v tabletu (s Windows)..je pro tablet p?izp?sobený
minimáln? následné revize se mohou se vším všudy vy?ešit na míst?, doma maximáln? tisk
program je doslova BLBOVZDORNÝ
organizuje revizní zprávy...naprosto jednoduše...op?t BLBOVZDORN?
než jsem jej pustil ven, napsal jsem v n?m n?kolik obsažných revizních zpráv a n?kolik m?síc? s ním již pracuji
nemusíte, ale STÁLE Z?STALA ZACHOVÁNA MOŽNOST, napsat ?ást revize v klasických programech (WORD, EXCEL) a tyto ?ásti
propojíte do revize
k chodu programu nepot?ebujete žádný jiný SW, jen Windows
k programu dostáváte automaticky Závadovník a Požární bezpe?nost staveb
majitelé p?edchozích program? Revize nebo El soft platí jen zlomek ceny a mohou dále používat prost?edí z klasického programu
Revize, nebo El soft
Novinky verze 1.1:
po zadání TYPU instalace se v tiskové sestav? dopl?uje VÝCHOZÍ, PRAVIDELNÁ, MIMO?ÁDNÁ...revize
úsporn?jší tisk rozvad???
lepší seznam ochran p?ed NDN
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prostory a rozvad??e...export do EXCELU => možnost p?enesení dat do jiných formulá??
v prostorech a rozvad??ích: Ctrl kopíruje, Alt vkládá...i dvojhmat (Ctrl+C) je moc
LOGA - zásobárna
K REVIZI SE DÁ P?IDAT TAKÉ REVIZE HROMOSVODU
Novinky verze 2.0:
úprava dle ?SN 33 2000-6 ed. 2 (titulní stránka a závady)
Program je k dispozici také ve slovenské verzi.

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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