Klara Net –laskentaohjelman käytön aloittaminen
Tässä pikaohjeessa kerrotaan miten Klara Netin käytön voi aloittaa kahdella eri tavalla:
1. Puhtaalta pöydältä ilman mallipohjaa
2. Käyttämällä oman hankkeen pohjana Klara Netin mallihanketta
Ohje sisältää vain perustoimintojen kuvauksen ja on tarkoitettu helpottamaan käytön aloittamista. Tarkemmat
ohjeet löytyvät Klara Netin ylävalikon kohdasta Ohjeet. Jos kirjautuminen Klara Netiin ei jostain syystä onnistu, ota yhteyttä tunnukset lähettäneeseen myyjään tai tekniseen tukeen (Yhteystiedot: www.rakennustieto.fi/
asiakaspalvelu). Laskettava hanke ja siihen laskennan aikana tehtävät lisäykset ja muutokset tallentuvat Rakennustiedon ylläpitämälle palvelimelle automaattisesti eikä niitä tarvitse itse tallentaa. Mahdollisen sähkökatkoksen tai Internetin käyttökatkoksen sattuessa tallentuu viimeisin ennen katkosta tehty toimenpide.

Klara Netin sisältö
Klara Netin rakenteet ovat RT-kortiston tyyppirakenteita ja niiden muunnelmia. Rakenteiden työ- ja materiaalimenekit on saatu Ratu-kortistosta ja materiaalien hintatieto tavarantoimittajien ilmoittamista ovh-hinnoista.
Hinnastossa käytettävät työhinnat on saatu Rakennusteollisuus RT:n tilastoimista työhinnoista.

Klara Netissä käytettäviä käsitteitä:
Hanke ........yksittäinen rakennusprojekti (esim. omakotitalo tai samalle tontille rakennettavat rivitalot)
Laskelma ...rakennusprojektin osa (esim. omakotitalon runkotyöt tai neljän asunnon rivitalo)
Rakenne ....rakennetyyppi (esim. tiiliverhoiltu ulkoseinä)
Paketti .......työvaihe tai rakenteen osa (esim. ulkoseinän puurunko)
Panos ........työvaiheen tai rakenteen osan valmistamiseksi tarvittavat työt, materiaalit ja hankinnat
(esim. mittakirvesmies ja 50 x 100 mm puutavara)

1. Klara Netin käytön aloittaminen puhtaalta pöydältä

Kuva 1. Aloita uuden hankkeen laskenta Luo uusi hanke –painikkella. Uusi hanke sijoittuu Aktiivit hankkeet
–kansioon.


Hanketaso

Kuva 2. Täytä hanketason tiedot kuten hankkeen nimi, kuvaus, laajuus, ym. Hanketasolla määriteltävät alueja vaikeuskerroin sekä Sotu-kerroin (oletus 1,73) vaikuttavat koko hankkeen työkustannuksiin, hankepalveluprosentti eli kate vaikuttaa hankkeen kaikkiin kustannuksiin. Kertoimet siirtyvät automaattisesti laskelmatasolle
ja niihin myöhemmin tehtävät muutokset tehdään laskelmatasolla, hanketasolla jälkikäteen tehtävät muutokset eivät vaikuta hankkeen loppusummaan.
Siirrä hiiren osoitin kertoimien vieressä olevien kysymysmerkkien päälle, niin saat tietoa niiden toiminnasta.
Siirry hankkeen laskelmatasolle painikkeesta Avaa laskelmat.

Laskelmataso

Kuva 3. Lisää hankkeeseen laskelma Lisää –painikkella. Muuta laskelman oletusnimi napsauttamalla Nimikenttää ja muokkaa kertoimia tarpeen mukaan. Laskelmatasolla on mahdollista tarkentaa hanketasolla asetettuja kertoimia napsauttamalla ao. kenttää. Kertoimiin tehdyt muutokset vaikuttavat laskelman ja koko hankkeen lopputulokseen ja muutos näkyy ruudun oikeassa yläkulmassa.
Hankkeessa voi olla yksi tai useampia laskelmia. Voit esim. jakaa omakotitalon hankelaskelman runkotöihin,
sisäpuolisiin töihin, maatöihin ja LVIS-töihin, joista jokaisella voi olla oma laskelmansa. Siirry laskelman Rakennetasolle napsauttamalla laskelman nimen vasemmalla puolella olevaa vihreää nuolta. Nuoli muuttaa aktivoituessaan väriä kun siirrät hiiren osoittimen sen päälle.



Rakennetaso

Kuva 4. Lisää haluamasi rakenteet laskelmaan Rakennekirjastosta Lisää –painikkeella ja kirjoita rakenteen
määrätieto Määrä –sarakkeeseen. Voit myös vaihtaa, monistaa ja poistaa rakenteita ylälaidan toimintopainikkeita (Vaihda, Monista ja Poista) käyttämällä.
Rakennetasolla voit valita, käytätkö Talo2000-, Talo90- tai Talo80- koodia. Voit muuttaa rakenteiden järjestystä
napsauttamalla sarakkeiden otsikoita ja/tai muuttamalla järjestysnumero-sarakkeen (Jno) numeroita. Voit halutessasi tallentaa rakenteeseen tekemäsi rakenne-, paketti- ja panostason muutokset Tallenna rakennekirjastoon -painikkeella. Näin tehty uusi rakenne on käytettävissä myöhemmin tehtävissä laskelmissa.

Rakenteen lisääminen ja vaihtaminen Rakennekirjastosta

Kuva 4b. Voit hakea rakenteita nimen tai Talokoodien (Talo2000, Talo90 ja Talo80) mukaan. Valittu rakenne liitetään laskelmaan Lisää -painikkeella. Rakennekirjasto sisältää toista tuhatta erilaista rakennetta ja niitä voi
itse tehdä lisää.



Pakettitaso

Kuva 5. Siirry rakennetasolta pakettitasolle (työvaihe tai rakenteen osa) halutun rakennerivin vihreää nuolta
napsauttamalla. Takaisin pääset napsauttamalla vasemman laidan Laskelmat- ja Rakenteet-alueita. Pakettitasolla voit lisätä, vaihtaa, monistaa ja poistaa työvaiheita tai rakenteen osia.

Paketin vaihto pakettitasolla

Kuva 5b. Voit hakea paketteja nimen tai Talokoodin (Talo2000, Talo90 ja Talo80) mukaan.



Panostaso

Kuva 6. Siirry pakettitasolta panostasolle halutun pakettirivin vihreää nuolta napsauttamalla. Takaisin pääset
napsauttamalla vasemman laidan Laskelmat-, Rakenteet- ja Paketit -alueita. Panostasolla voit lisätä, vaihtaa, monistaa ja poistaa rakenteessa olevia työ- ja materiaalipanoksia. Nämä panokset ovat Hinnastossa ja
niitä voi tehdä itse lisää. Voit myös muuttaa laskelmassa panosten nimiä, menekkejä ja yksikköhintoja. Tehtyjen muutosten vaikutus näkyy välittömästi oikean laidan hintasarakkeissa. Panostasolla muutetut panostiedot voit halutessasi tallentaa Hinnastoon Tallenna -painikkeella, silloin ne ovat käytettävissä myöhempiä laskelmia tehtäessä.

Työ- ja materiaalipanoksen vaihto panostasolla

Kuva 6b. Voit hakea panoksia nimen tai Talokoodin (Talo2000, Talo90 ja Talo80) mukaan. Hinnasto sisältää yli
kaksi tuhatta erilaista materiaali-, työ- ja hankintahintaa ja niitä voi itse tehdä lisää.
Voit ottaa laskemastasi hankkeesta erilaisia tulosteita ylävalikon Raportit -kohdasta, ks. sivu 8.


2. Klara Netin käytön aloittaminen mallihankkeen avulla

Kuva 7. Avaa Mallihankkeet –kansio napsauttamalla kansion nimen edessä olevaa nuolta. Valitse tarkoitukseesi sopiva mallihanke napsauttamalla mallihankkeen nimeä. Voit tutustua valitsemasi hankkeen sisältöön
napsauttamalla Avaa laskelmat –painiketta. Mallihankkeen eri tasoilla liikutaan kuten varsinaisessa laskettavassa hankkeessa (ks. edellä). Kun olet varmistunut, että mallihanke soveltuu oman hankkeesi pohjaksi, tee
siitä kopio Monista –painikkeella. Tekemäsi mallihankkeen kopio sijoittuu Aktiivit hankkeet -kansioon.
.

Monistettu mallihanke, hanketaso

Kuva 8. Kun hanke on monistettu, sinulla on käytettävissäsi muokattava pohja omalle hankkeellesi.Tee hanketasolle tarvittavat muutokset (Ks. sivu 2, Hanketaso) ja siirry sitten laskelmatasolle napsauttamalla Avaa laskelmat –painiketta.



Monistettu mallihanke, laskelmataso

Kuva 9. Laskelmatasolla voit muuttaa laskelmien nimiä, laajuustietoja sekä kertoimien arvoja. Vaikka kertoimiin olisi tehty muutokset hanketasolla, on ne tehtävä myös laskelmatasolla, koska ne eivät kaikissa laskelmissa välttämättä ole samat kuin hanketasolla. Voit myös poistaa tarpeettomia laskelmia ja hakea hankkeen
pohjaksi soveltuvia laskelmia muista hankkeista Hae laskelma -painikkeella.

Monistettu mallihanke, rakennetaso

Kuva 10. Siirry Laskelmatasolta Rakennetasolle vasemman reunan vihreää nuolta napsauttamalla. Rakennetasolla voit muuttaa rakenteiden määrätietoja, lisätä uusia ja poistaa tarpeettomia rakenteita sekä vaihtaa
rakenteita toisiin. Voit hakea rakenteita esim. nimen ja Talokoodien (Talo2000, Talo90 ja Talo80) mukaan.
Voit myös siirtää rakenteita saman hankkeen laskelmasta toiseen Siirrä -painikkeella. Näin voit järjestää rakenteet esim. urakkajaon mukaisesti.
Mallihankkeen pohjalta tehtävässä laskennassa toiminnot ovat edellisiä vaiheita lukuunottamatta samat kuin
puhtaalta pöydältä tehtävässä laskennassa, ks. sivut 1-5.


Raporttinäkymä

Kuva 11. Voit ottaa laskemastasi hankkeesta erilaisia tulosteita ylävalikon Raportit -kohdasta. Valitse raporttinäkymän Raportti -kohdasta millaisen raportin haluat, Hanke -kohdasta, mikä hanke on kyseessä ja Laskelmat-kohdasta, mistä laskelmasta haluat raportin. Saat raportin ruudulle Näytä -painikkeella. Raportti kannattaa tallentaa omalle koneelle, niin sen voi tulostaa ilman ohjelman avaamista. Raportit tallennetaan omalle
koneelle pdf-muodossa toimintopalkin diskettikuvakkeesta ja ne voidaan avata ja tulostaa Acrobat Reader ilmaisohjelmalla.
Huom: Raporttinäkymä avautuu uuteen ikkunaan ja jos ikkuna ei avaudu, poista selaimen asetuksista ponnahdusikkunoiden esto.

Pikaohje sisältää vain Klara Netin keskeiset toiminnot ja on tarkoitettu käytön aloittamisen helpottamiseksi.
Laaja käyttöohje löytyy Klara Netin ylävalikon kohdasta Ohjeet. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä asiakastukeemme, p. 0207 476 324 tai asiakastuki@rakennustieto.fi.


