I. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY






Bạn có thể phân tích giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày
20/03/2015 và giá ca máy theo Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010
của Bộ Xây Dựng theo các bước cơ bản như sau trên DTBK2015:
Trên hồ sơ dự toán đang mở, bạn vào mục <Chọn đường dẫn tra đơn giá>, sau
khi chọn các đường dẫn tra đơn giá và định mức như thường lệ, bạn chọn các
mục <Phân tích giá nhân công> và <Phân tích giá ca máy> như sau:

Nếu không muốn phân tích trực tiếp giá NC & CM bạn có thể tắt các mục trên,
khi đó máy sẽ tra giá NC & CM trên các đường dẫn đã chọn như trước đây.
Bạn cũng có thể chọn 1 trong 2 mục phân tích đơn giá trên khi cần.
Chọn <OK> để đóng hộp thoại trên, tiếp theo mở mục <NSL tính giá nhân
công, ca máy> trên menu <Nhập số liệu>, nếu phân tích trực tiếp giá NC hoặc
CM thì hộp thoại sau sẽ xuất hiện:



Bạn có thể bấm vào nút <File.Excel> để chọn file dữ liệu tính giá nhân công
trực tiếp trên bảng tính Excel. Ví dụ bạn lựa file GiaNC-TT-01-2015 và chọn
<OK> để xác nhận.



Bạn có thể bấm vào nút <Điều chỉnh giá NC…> để mở file bảng tính giá nhân
công trực tiếp trên bảng tính Excel mà bạn đã chọn ở trên. Tại đây bạn có thể
thay đổi mức lương cơ bản, lương tối thiểu, giá nhiên liệu… ghi dữ liệu đã thay
đổi và đóng lại.



Bạn <Lựa chọn> mục nạp giá NC tương ứng rồi bấm vào nút <Nạp giá NC…>
để nạp giá NC và nhiên liệu từ file bảng tính Excel vào file GIANCM06.DBF
trong chương trình (Bạn nên chọn nút mặc định). Giá NC & CM sẽ chưa được
nạp vào hồ sơ cho tới khi bạn mở <Bảng giá NC & CM>, bấm nút phải chuột
và chọn mục <Tra tự động giá NC & CM>.



Sau khi tra tự động, giá NC & CM sẽ tự động nạp vào hồ sơ đang mở. Tuy
nhiên có thể có một số NC và CM không có trong đơn giá, bạn hãy chọn mục
tra tay tương ứng trên menu shortcut. Ví dụ bạn đặt con trỏ tại dòng chứa loại
máy cần tra (1), bấm nút phải chuột, chọn mục <Tra tay giá ca máy…>, khi hộp
thoại xuất hiện, bạn tìm loại máy phù hợp trong danh sách (2), bấm nút
<Close> (3) để tra giá. Bạn có thể bấm <ESC> để trở về khi không cần tra giá.
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Sau khi hoàn thành việc tra giá NC & CM, các bước tiếp theo thực hiện bình
thường, ngoại trừ trong bảng tổng hợp không nhân hệ số tính đổi vào giá NC và
CM nữa vì bạn đã phân tích trực tiếp giá NC và CM theo thực tế rồi.



Lưu ý: Khi đang mở <Bảng giá NC và CM> có thể bấm nút phải chuột và chọn
mục <Nhập giá nhiên liệu, NC lái máy> sau đó bổ sung hoặc chỉnh sửa các hệ
số nhiên liệu phụ, giá trị thu hồi, giới hạn tính thu hồi… với các hồ sơ cũ hoặc
kế thừa từ hồ sơ cũ cần lưu ý mục này, với hồ sơ mới máy đã khởi tạo tự động.

II. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH GIÁ CƯỚC THEO ĐM 588





Bạn có thể phân tích giá cước hỗn hợp hoặc phân tích riêng theo định mức 588
bằng phần mềm rất dễ dàng như sau:
Bạn mở <Bảng phân tích giá cước vận chuyển>, để con trỏ tại vật tư cần tính
cước, bấm nút phải chuột chọn mục <Chèn định mức vận chuyển 588>, hộp
thoại hiện lên, bạn chọn các định mức vận chuyển tương ứng và chèn vào hồ
sơ, sau đó nhập cư ly và loại đường tương ứng như hình sau:

Khi mới nạp định mức, giá cước chưa xuất hiện. Bạn đóng bảng cước và mở
mục <Nạp định mức, khối lượng, định dạng>, bạn chèn thêm dòng phân tích
cước vận chuyển, bấm nút phải chuột, chọn mục <Chèn định mức vận chuyển
588>, hộp thoại hiện lên, các định mức vận chuyển tương ứng trong bảng cước
đã được máy chọn sẵn, bạn chỉ cần bấm <Insert> máy sẽ chèn các định mức
vào hồ sơ. Tiếp theo phát sinh định mức như thường lệ.



Bạn tiếp tục nhập giá VL, NC, M và tính toán lại hồ sơ, máy sẽ liên kết giá
cước và tính toán ra kết quả cuối cùng.



Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ 31 Đức Lợi 1, phường Thuận
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Email: Tienminhsoft@gmail.com
Điện thoại: 0511.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0511.3886699
Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn thành công!



