
KOSTUEN INGENIARITZA 

PRESTO-REKIN

Arkitekto Teknikoei eta eraikuntzako profesionalei 

zuzendua

LAGUNTZAILEA
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ANTOLATZAILEA

E-LEARNING IKASTAROA



Eraikuntza-proiektuekin lotutako kontrol ekonomikoarekin eta denbora

kudeatzeko sistemekin zerikusia duten profesional eta teknikari guztientzat da

egokia ikastaro hau. Bai eta Cost-it maneiatzeko interesa duen beste edozein

teknikarirentzat ere.

Aurretiko baldintzak.

Aurrez aurreko edo "in company" ikastaroetan ohikoak diren baldintzak dira

kasu honetan ere nahitaez bete beharrekoak. Ikasle bakoitzarentzako

ordenagailuak, pantaila eta prestatzailearentzako lekua.

Ariketekin eta adibideekin lagundutako didaktika. Ordenagailua eta internet 

konexioa behar dira.

Metodologia

Ez dago ordutegirik, baina bai ikastaroa garatzeko erreferentziazko egutegi 

bat. Zalantzak zalantza-foroaren bidez argituko dira eta 48 orduen barruan 

gehienez erantzungo dira.

Nori Zuzentzen Zaion

Kostuen Ingeniaritza Presto-rekin

Ikastaroa amaitzean, ikaslea gai izango da edozein motatako proiektuen kontrol

ekonomikoaren eta denboraren kudeaketa osoa garatzeko, kostuen

ingeniaritzaren azken joerak aplikatuko ditu, eta, gainera, Presto-k dituen

modulu guztiak erabiltzen ikasiko du, eraikuntza-enpresatara bideratuta.

Era berean, ikasleak Revit-ekin diseinatutako edozein proiekturen neurketa

osoak prestatzen, erabiltzen, ateratzen eta Presto-n sartzen ikasiko du, Presto-

ren osagarria erabiliz: Cost-it.

Halaber, Revit-ekin sortutako edozein proiektu denboran planifikatzen ikasiko

du, ED objektuen trazabilitatean oinarrituta.

Helburuak

GARRANTZITSUA: Ikastaroak iraun bitartean, PRESTO

LIZENTZIA (2021eko Bertsioa) doan eskaintzen dugu.



1 - Prozedura orokorrak

Helburua

Presto ikastaro hau oinarrizkoa ez bada ere, azkar eta zuzenean ikasiko

dugu programa erraz erabiltzen. Gure proiektuak kudeatzeko sistema bat

eskuratze aldera, Presto-k gure zerbitzuan jartzen dituen tresnetako

bakoitza ezagutuko dugu.

Edukia

Ideia eta prozedura orokorrak

Ikastaroaren helburua

Eraikuntza-enpresen prozedurak

Eskaintza lantzeko eskema

Obran zehar landu beharreko eskema

Kontuan hartu beharreko kontzeptu garrantzitsuak

Neurketak

Aurrekontu itxia

Aurreikusitako kostuaren prezio banakatuak

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Aurrerapen-maila kalkulatzea

2 - Presto ezagutzen

Helburua

Presto oinarrizko ikastaroa izan arren, ikastaro honetan sarritan erabiliko

diren komandoak eta pantailak sakon ezagutzen saiatuko gara unitate

honetan. Ikastaroan erabiliko diren komandoen erreferentzia gisa balio

du unitate honek.

Edukia

Presto ezagutzen

Presto-ren pantaila nagusia

Programa
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Programaren komando nagusiak 

Eraikuntza-enpresen prozedurak 

Obra-propietateak 

Komandoen laburpena: Ikusi 

Denbora kudeatzeko komandoak 

Administrazioko komandoak 

Aurredimentsionatzaileak 

Denbora Kudeatzeko komandoak 

"Erosketak" modulurako komandoak 

Jarduera praktikoak 

1. ariketa. BC motako fitxategi bat inportatu 

3 - Aurrekontua 

Helburua 

Unitate honetan bi aurrekontu-mota horien esanahia eta 

desberdintasunak ikusiko ditugu. Gainera, eraikuntza-enpresa baten 

eskaintza-sailaren ikuspuntutik, proiektu baten eskaintza egiten ikasiko 

dugu. 

Edukia 

Aurrekontua 

Sarrera 

Helburua 

Kontratuaren aurrekontua 

Aurrekontu baten egitura 

Aurrekontu baten egitura Presto programan 

Dokumentuen kudeaketa Presto-n 

BIM ereduaren kudeaketa dokumentala 

Prezio Oinarria 
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Dauden prezio-oinarriak 

Prezio-oinarri baten egitura 

Prezio-oinarri bat inportatzea 

Prezio-oinarri bat erabiltzea 

Neurketak eta Faseak 

Proiektuaren neurketak 

Datak 

Aurrekontuaren datak sortzea 

Fase batetik hurrengora pasatzea 

Jarduera praktikoak 

1. ariketa. Partida bati irudi bat lotzea 

2. ariketa. Aurrekontu baten datak sortzea eta egungo data 

aldatzea

4 - Proiektuaren aurrekontua sortzen  

Helburua 

Unitate honetan, gure proiekturako aurrekontu bat sortzen ikasiko dugu.

Edukia 

Proiektuaren aurrekontua sortzen 

Obren direktorioa  

Presto abiarazten 

Presto administratzaile gisa abiarazi 

Obren direktorioa. Obren direktorioa aldatu 

Obra-fitxategien aldea 

Obra-fitxategiekin jardutea 

Aurrekontua hutsetik sortzen 

Presto abiaraztea eta aurrekontu berri bat sortzea 

Aurrekontu berria irekitzea eta egiaztatzea 

Gure aurrekontuko atalen oinarrizko egitura sartzea.

Aurrekontuko partidak (deskonposatuta) sartzea 
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Neurketa-Leihoa

Erreferentziazko formulak edo neurketak

Aurrekontuko zutabeen eta iragazkien eskemak 

Aurrekontuko partidak (deskonposatuta) sartzea 

Jarduera praktikoak 

1. ariketa. Proiektuko atalen egitura sartzea

2. ariketa. Partida bat eta dagokion neurketa sartzea

5 – Kostu objektiboa

Helburua 

Kostu zuzenak, zeharkakoak eta gastu orokorrak kontuan hartuta, 

kostuen edo Helburuaren aurrekontu zenbatetsia egiten ikasiko dugu. 

Kostu objektibotik eta mozkin-itxaropenetatik abiatuta, ikasleak 

eskaintza-aurrekontu baten zenbatekoa kalkulatzen ere ikasiko du. 

Edukia 

Kostu objektiboa

Zer ulertzen dugu Kostu objektiboaz? 

Kostuaren izaera 

Prezio deskonposatua 

Kostu objektiboan prezio bereizi bat sortzea. Kostu-

objektiboa neurtzea

Sarrera 

Neurketa osagarriak 

Espazioak, aurrekontua sailkatzeko beste modu bat. 

Prezioen eta partiden arteko loturak 

Jarduera praktikoak 

1. ariketa. Eskaintza-aurrekontu bat lortzea

2. ariketa. Prezio deskonposatua eta eskaintzaren kalkulua
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6 - Denboraren kudeaketa

Helburua

Ikasleek Presto erabiltzea da ikastaro honen helburua, edozein

motatako proiektuak planifikatu eta programatzeko gai izan daitezen

eta, horrela, Denboraren Kudeaketa kontrolatu ahal izan dezaten.

Edukia

Denboraren kudeaketa

Plangintza-sistemak

Bide kritikoa

Roy-ren metodoa xehetasunez

Jarduerak

Jarduera-motak

Jardueren arteko loturak

Bide kritikoa

Sare baten bide kritikoa zehaztea. Presto-rekin bide

horren plangintza egitea

Planifikatuko dugun proiektua. Jarduera

osagarriak sartzen

Lan-ingurunea prestatzea

Jardueren iraupenak kalkulatzen

0101 partidaren iraupena

0102 partidaren iraupena

Jarduera batzuk besteekin lotzea.

Programazioa Plangintza Ekonomikoa betetzea

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Lau jarduerako sarea planifikatzea

2. ariketa. Revit-ekin modelatutako proiektu bat Presto-ren

bidez planifikatzea
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7 - Erosketak

Helburua

Presto-ren "Erosketak" izeneko moduluak eskaintzen dizkigun laguntza

guztiak erraz erabiltzeko gai izango da ikaslea. Proiektuaren

baliabideetatik abiatuta, erosketa-sortak lortuko ditu. Enpresa

laguntzaileei egin beharreko eskaerak aztertu eta erosketen

konparazio-taulak garatuko ditu.

Azkenik, horiek onartzeko ezarritako eskaerak eta kontratuak lortuko

ditu.

Edukia

Erosketak

Hasierako kontzeptuak

Erosketa-multzoak

Entitateak

Prozesua

Kontratua edo/eta Eskaria sortzea

Erosketen jarraipena

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Zimenduak pilotaje bidez kontratatzea

8 - Administrazioa

Helburua

Unitate honetan, proiektu baten administrazioari dagokion guztia

ikasiko da: fakturak, gastuak... baita kontabilitate-kostuak ere.

Edukia

Administrazioa

Presto-ren leihoak

Eskarien leihoa

Fakturen leihoa

Entregen leihoa
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Eraikuntza-enpresa baten fakturazio-prozesua

Prozesuaren deskribapena

Kontzeptu garrantzitsu batzuk

Fakturazioaren prozesua Presto-n

Zer da kostu-zentro bat?

Aplika ditzagun kostu- edo helmuga-zentroak

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Presto-n faktura bat sartzea

2. ariketa. Gastu konprometitu bat sartzea

9 - Emaitzaren hileroko jarraipena

Helburua

Modulu guztiak eta informazio ekonomikoaren sistema ikusita,

proiektuaren egoera ezagutzeko beharrezkoa den informazio guztia

garatzen eta aztertzen ikasiko dugu, hasierako eta jatorrizko

informazioa zen den jakin arte, gure proiektuaren emaitza

ekonomikoaren eta denborazkoaren mailari dagokionez.

Edukia

Emaitzaren hileroko jarraipena

Prozesua

Prozesuaren eskema

Kostuen hasierako azterketaren prozesua

Fasea aldatu

Fakturazioa

Produkzioa

Benetako neurketak

Aurrerapen-maila

Plangintza

Partida: 02.08 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15

Partida: 04.01 HA-35/P/20 E.MAD.LOSAS

Partida: 04.03 E.H.F.VIG.ARM. 26+5 4/5m B-70
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Fakturazioa Presto-n sartzea

16286 Faktura-zk., Almesu, S.L.rena

16287 Faktura-zk., Almesu, S.L.rena

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Benetako neurketak, aurrerapen-maila eta datak

aldatzea

10 - Informazio Ekonomikoko Sistemak (IES)

Helburua

Unitate honetan, hilabete bakoitzeko datu erreal guztiak Presto-n nola

lortu eta nola sartu ikusiko dugu, emaitza ekonomiko fidagarri bat

erdietsi arte. Gure kostu objektiboa, dela hiru hilean behin dela lau

hilean behin, nola eguneratu azaltzen ere saiatuko gara.

Edukia

Informazio Ekonomikoko Sistemak (IES)

Gastu konprometituak

Gastu konprometitu-motak

1. Fakturatzeke dauden albaranak

2. Egiteke dauden kontabilitate-karguak

3. Azpikontratuen aurreikuspenak.

Industrialen aurrerapen-maila

Partidak aztertzea eta azpikontratuen aurreikuspenekin

zuzentzea

Izakinak

Egindako aurreikuspenen azterketa

Leihoak prestatzea

Egindako aurreikuspenak zuzentzea

Konparatibo orokorra

Ikus dezagun txostena
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Jarraipen-txostena idaztea

Emaitzaren hileko laburpena

Laburpen-orriaren azterketa

Hilabete bukaeran aurkeztu beharreko informazioa

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Gastu konprometitu bat berrikustea, aztertzea eta zuzentzea

2. ariketa. Erosketak eta fakturazioa

11 – Cost-it

Helburua

Cost-it Revit-en instalatzen den osagarri bat da eta Presto-rekin

konektatzen du. BIM teknologia etengabe ari da aurrera egiten, eta

egunetik egunera kontzeptu guztiak hobetzen ari dira, eta, jakina, Cost-

it, Revit edota Presto bera euren tresnak zabalduz doaz. Ikastaro

honetan, Cost-it programa Revit-en instalatzen ikasiko dugu.

Osagarriaren komando guztiak erabiltzen ikasiko dugu. Proiektuaren

neurketak eta partidak Revit-etik Presto-ra esportatzen ere ikasiko dugu.

Eta azkenik, hiru jarduera praktiko egingo ditugu, ikasitako guztia nola

erabiltzen den zuzenean ikusteko.

Edukia

Cost-it: Presto-ren osagarria Revit-erako

Cost-it instalatzea

Cost-iten komandoak

Esportatu

Cost-iten beste komandoak

Esportatzen diren beste datu batzuk

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Ereduko hodien neurketa guztiak lortu (diametroka)

2. ariketa. Eredu baten hormak Revit-etik Presto-ra esportatzea

eta aurrekontu zehatza lortzea.

3. ariketa. Revit-ekin modelatutako proiektu bat Presto-ren bidez

planifikatzea.
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12 - Txostenak

Helburua

Azken unitate honetan, gure proiektuaren edozein egoera

ekonomikori/denborazkori lagundu behar dioten txostenik

esanguratsuenak egiten ikasiko dugu.

Txosten horietako batzuk pertsonalizatzen ere ikasiko dugu.

Edukia

Txostenak

Sarrera

Aurrekontuak eta Neurketak

Plangintza ekonomikoa

Denborazko plangintza

Proiektuaren kudeaketa

Kontratazioa

Fakturazioa

Kostuen azterketa.

Presto-ren txosten pertsonalizatuak

Jarduera praktikoak

1. ariketa. Txosten bat aldatzea
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Hasiera: 2023eko martxoaren 1ean

Amaiera: 2023eko ekainaren 30n

Elkargokideak: 140 € (+ % 21 BEZ-a)

Ez-Elkargokideak: 200 € (+ % 21 BEZ-a)

28 irakastordu.

Izena emateko epea 2023eko otsailaren 28ean amaituko da, 13:00ean 

(Zuk zeuk aukeratu ikastaroa noiz nahi duzun egiten hasi)

IRAKASLEA

E-learning: ordenagailua edo gailu mugikorra eta internet konexioa 

behar dira.

IZEN-EMATEAK: ZEURE ELKARGOAN

IKASTAROAREN JARRAIPENA: 

AT IKASGELA www.formacionarquitecturatecnica.org

IZEN-EMATEAK ZEURE ELKARGOAREN BIDEZ

Lorenzo José López Fernández Jn.

Kudeaketa-kontrollerra, aholkularia, Project Plannerra.


