nezávislý datový zdroj pre priemysel a obchodovanie so stavebným materiálom

stavebné informácie pre Európu

...o inndata...
Systém inndata datová technika spol.s.r.o. z Insbruku sa zaoberá spracovaním dát a je správcom
výkonného výpoctového strediska a priemyselnej
datovej správy.
Popri e-Commerce-systémoch vyvinutých pre obchodovanie so stavebným materiálom, sa Inndata
zaoberá aj interchange a technickým vylepšením
inovacných riešení pre medzipodnikovú výmenu
K zákazníkom a partnerom firmy Inndata spracovanie
dát, patria popredné obchodné a priemyselné závody,
živnostníci, stavebné spolocnosti, a obecné bytové
stavebné podniky
Inndata Datentechnik GmbH
Pacherstrasse 24
6020 Innsbruck
Tel. ++43/(0)512/36 22 33 Fax -9
stavanie@eurobau.com
FN 198640 v IBK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požiadat o informáciu:
Pošlite nám prosím k nasledovným témam bezplatne informacný materiál:
(vhodné prosím zakrížkujte)

Ak máte
známku
prosím nalepit
inak uhradí,
adresát

iPoint terminál zákazníckych kariet
iContent CMS Internetový systém
elektronická výmena dát dokladových súborov interchange
automatizovaný zoznam produktov a spravovanie cien
Vaša Adresat:
Firma / názov: .............................................................
Ulica: ...........................................................................
PLZ: ...................

Ort: .............................................

e-Mail: ...........................telefón-c.: .............................

Firma
inndata Datentechnik
Ges.m.b.H
Pacherstrasse 24
A-6020 Innsbruck
Austria (EU)

Európska databáza produktov
pre stavebné spolocnosti s klasifikáciou
stavebných materiálov
v rôznych dátových formátoch pre všetky softwarové aplikácie
klasifikacná štruktúra pre stavebné prvky dostupná bez licencie
vždy aktuálna
vyhovujúca požiadavkám pracovnej oblasti
klasifikácie stavebných materiálov
vyhovujúca regionálnym právnym požiadavkám
a normám pre stavebné materiály

Faxu: +43 512 362233-9

http://www.euroStavanie.sk

http://www.euroStavanie.sk

nezávislý datový zdroj pre priemysel a obchodovanie so stavebným materiálom...
Kmenové datá výrobkov

Porovnávanie periód

K spravovaniu údajov o výrobkoch Vášho Softwarového systému je Vám k dispozícii stále aktualizovaný zoznam stavebných výrobkov od viac
ako sto firiem a stavebných spolocností v rôznych
jazykoch a rôznych formách:
•
Excel
•
CSV
•
ASCII s fí xen úsekem
•
DATANORM 4.0
•
PRICAT D.96A
•
BmeCAT 1.2 (XML)
•
http-Web-servis

Prvotne máte možnost porovnat zmeny velkoobchodných cien proti skorším vydaním a viete ich
zobrazit na ploche a používat inetrne v podobe
excelovej-prílohy.
Tu sú zobrazené prehladne zmeny obalových
nákladových jednotiek, náhle útlmy zmien v
cenách a zakladanie nových alebo odobranie
starších výrobkov. Je to cenná pomoc v dalšom
spracovaní!

teraz sklasifikáciou stavebnín!
Pracovné spolecenstvo klasifikácie
stavebnín
Od roku 2007 sa všetci úcastníci stavebného procesu a skupiny záujemcov stretávali pri rôznych
príležitostiach aby našli predpoklady pre vytvorenie priechodnej a jednotnej klasifikácie stavebných látok a výrobkov.

Údaje o stavebnom materiále ktoré sú uložené v
priemyselnej datovej oblasti disponujú všetkými
znakmi a vlastnostami , aby mohli byt po jednom
prevedení jednej klasifikácie vydané v rôznych
klasifikacných formátoch.

Bazírujúc na publikovaných údajoch o stavebninách a kmenových dát zo stavebného priemyslu v evrópskom informacnom systéme Vám
môžeme predstavit ako podporu na klasifikáciu
stavebnín rozšírenie európskeho informacného
stavebného systému vo viacerých jazykoch.

Technická štruktúra je vždy identická a preto pre
výrobcu programového vybavenia lahko implementovatelná!

http://www.euroStavanie.sk
týmto môžete používat údaje stavebného priemyslu v každom používanom softwary.
Rôzne softwarové -systémy (napr. KORAM,
SOFTLINE) majú dokonca integrovaný prístup k
datám priamo do menu-štruktúry!

údaje stavebného priemyslu v nejrozlicnejších
datových formátoch sa môžu používat v každom
softwaery a kedykolvek aktualizovat a obsahujú
taktiež potrebné klasifikácie a vlastnosti stavebných prvkov.

Vyhladávanie produktov

Uložené ceny zodpovedajú vždy aktuálne predajným ceníkovým cenám každého obchodníka bez dane z pridanej hodnoty , tak ako je
podložené v príslušných cešnníkoch,neobsahujú
ale žiadne iné kondície.
Tým je zaistené aby systém neslúžil k porovnávaniu cien , a nepredpokladá sa použitie systému
ako nástroj k nákupu.

Prihlásenie
Na úvodnej strane
http://www.euroStavanie.sk
sa môžete prihlásit me
a heslom a obdržíte tak pr
k systému.

inndata Datentechnik GmbH

Klasifikácia stavebnín podla vlastností výrazne
zjednodušuje vzhladávanie jednotlivých produktov. V prehladnej stromovej štruktúre narazíte
na predvolbu (napr. Izolacná doska EPS-W) a
môžete podla daných vlastností (druh, hrúbka,
rakouský produkt, pevnost v tlaku atd.) ohranicit
Vášu volbu.
Tak zaistíte jednoduchým spôsobom vypísanie
zoznamu produktov.
Disponibilita
klasifikovaných stavebných údajov umožnuje integráciu
tohto
zjednodušeného
vyhladávania
produktov
v rôznych softwarových
systémoch, ale je zároven priamo k dispozícii na
http://www.euroStavanie.sk

Pacherstr. 24, 6020 Innsbruck

Tel. +43/(0)512/36 22 33

Software-integrácia a klasifikácia stavebnín

Klasifikované stavebné katalógy
Download klasifikovania stavebných katalógov
sa vykonáva tak jednoducho ako u kmenových
údajov.

Ku softwarovému technickému používaniu je popri samotnej informácie o výrobku taktiež potrebná
triedna štruktúra zvoleného formátu.
Triedna štruktúra klasifikácie stavebnín sa môže
stiahnut z Web.
stránky http://www.euroStavanie.sk

Integrácia systému s kalcifikovanými
stavebnými údajmi
Stavebný priemysel usporiada Vaše klasifikované
stavebné údaje cez priemyselnú databanku do
takej formy, ktorá umožní integráciu s týmito rôznymi spôsobami usporiadania.

Katalogy sú k dispozícii v štandartnom formáte
BmeCAT 1.2 Podla výberu požadovanej klasifikacnej štruktúry je súbor generovaný a môže byt
ihned stiahnutý a spustený vo vlastnom systéme.
Okrem plnohodnotných základných
kmenových informácií
produktov sú k dispozícii popisy a obrazový materiál.
K Download obrazkom kliknite prosím
na symbol vpravo.

Faxu +43/(0)512/36 22 33-9

slovensko@eurobau.com

www.euroStavanie.sk

