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Eπιπλέον παρέχονται:

ACE ERP eCM® Μελέτη/Κοστολόγηση
Συντάσσει και εκδίδει τον προϋπολογισµό µελέτης και τα τεύχη δηµοπρά-
τησης για τους µελετητές δηµοσίων έργων και τα πρωτόκολλα νέων τιµών 
για τους εργολήπτες. Ενηµερώνεται συνεχώς µε τις τελευταίες εκδόσεις 
των Νέων Ενιαίων Τιµολογίων (ΝΕΤ) όλων των κατηγοριών, τις Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤεΠ) και όλα τα στοιχεία που εκδίδονται από το 
Υπουργείο. 

ACE ERP eCM® Κατασκευή
Παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και συντάσσει - ελέγχει λογαριασµούς, 
αναθεωρήσεις, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, ΠΠΑΕ και κάθε είδους 
πρωτόκολλα επιµετρήσεων. Περιλαµβάνει χρονικό προγραµµατισµό και 
έλεγχο οµαλότητας.

ACE ERP eCM® ΣΑΥ/ΦΑΥ
Συντάσσει και εκδίδει εύκολα και γρήγορα ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας & 
Υγείας / Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας) από έτοιµες βιβλιοθήκες εργασιών, 
κινδύνων και µέτρων.

ACE ERP eCM® Επιµετρήσεις
Συντάσσει τις αναλυτικές επιµετρήσεις και προµετρήσεις σε όλα τα είδη των 
τεχνικών έργων. ∆ιαθέτει πλούσιες βιβλιοθήκες δοµικών στοιχείων και 
προσφέρει πλήρη και αµφίδροµη συµβατότητα µε το MS Excel.

ACE ERP eCM® Μετρήσεις από σχέδια
Προµετρήσεις – Επιµετρήσεις από διανυσµατικά αρχεία - CAD (dwg, dxf κ.ά.), 
αρχεία pdf, αλλά και από αρχεία εικόνων – «σκαναρισµένα» σχέδια (bmp, gif, 
jpg κ.ά.).

ACE ERP PM® Οικονοµικά
Οικονοµική και κοστολογική παρακολούθηση ιδιωτικών και δηµοσίων έργων.

Το ACE ERP eCM® περιλαµβάνει τη µεγαλύτερη εγκατεστηµένη 
βάση πελατών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 
• Ενιαίο, λειτουργικό και ολοκληρωµένο περιβάλλον εργασίας.
• Ασφάλεια και ταχύτητα στην ταυτόχρονη λειτουργία από πολλούς χρήστες
• Προηγµένη και αξιόπιστη βάση αποθήκευσης δεδοµένων MS SQL SERVER
• Tεχνογνωσία σε θέµατα διαχείρισης ιδιωτικών & δηµοσίων έργων.
• Υποδειγµατική υποστήριξη από την ACE-Hellas σε όλη την Ελλάδα.

• ∆ωρεάν αρχική εκπαίδευση µε τη χρήση ειδικού συστήµατος 
   αποµακρυσµένης επικοινωνίας (Webinars).
• Εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική µορφή και online βοήθεια.

* Ισχύει µέχρι 31/12/2017. ∆εν συνδυάζεται µε άλλες προσφορές

Αποκτήστε τα πρωτοποριακά προγράµµατα διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων & δηµοσίων έργων, µε εξειδίκευση στα τεχνικά έργα, µε ∆ΩΡΕΑΝ 
ετήσιο συµβόλαιο υποστήριξης
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www.ace-hellas.gr
Eπικοινωνήστε µε την ACE-Hellas 
στο τηλ. 210-6068600. Email: info@ace-hellas.gr
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