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SeKo PRIX-WKI/PRIX/SMART/WKI 14.1 
 

aktualizacja czerwiec 2019 
 
 
Przekazujemy Państwu kolejną aktualizację programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI. 
 
Wersja 14.1 to jak zawsze aktualizacje w katalogach, a także usprawnienia w samym programie. W bieżącej 
aktualizacji zmiany dotyczyły przede wszystkim interfejsu użytkownika oraz wydruków. Poprawiony został także 
import plików ath w których występuje praca rusztowań oraz odwołania pomiędzy pozycjami w kosztorysach 
łącznie. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją i nowościami w wersji 14.1 
 
 
 

Zachęcamy Państwa do przesyłania uwag i zgłaszania pomysłów usprawnień w programie. 
Wiele z nowych funkcji powstaje dzięki współpracy z Użytkownikami.  
Specjalnie dla Was działa adres e-mailowy seko@sekocenbud.pl, gdzie bezpośrednio 
można zgłaszać wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem oprogramowania. 
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Nowości w bazie katalogowej 

Do bazy programów SeKo PRIX-WKI, SeKo PRIX oraz SeKo SMART dołączył katalog KNR-O 9-31 zawierający 
normy nakładów rzeczowych na wykonanie robót izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych rurociągów 
instalacyjnych w obiektach budownictwa ogólnego wykonywanych otulinami i matami lamelowymi w systemie 
o nazwie handlowej TECLIT. Katalog składa się z 673 pozycji podzielonych na 5 rozdziałów: 

• Rozdział 01. Izolacja rurociągów otulinami TECLIT PS 

• Rozdział 02. Izolacja zaworów kołnierzowych matami lamelowymi TECLIT LM 

• Rozdział 03. Izolacja zaworów bezkołnierzowych matami lamelowymi TECLIT LM 

• Rozdział 04. Izolacja połączeń kołnierzowych matami lamelowymi TECLIT LM 

• Rozdział 05. Montaż uchwytów TECLIT HA 
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Interfejs użytkownika 

Ukrywanie kolumn w Zestawieniu Materiałów 

W najnowszej wersji programu Seko Prix pojawia się możliwość ukrycia kolumn z Zestawienia Materiałów. Co 
więcej funkcję tę możemy włączać i wyłączać na dwa sposoby: z jednej strony w formie konfiguracji programu, 
z drugiej strony doraźnie w widoku Zestawienia. 
Ustawienie ukrywania w oknie Opcji Programu spowoduje zapamiętanie wyboru użytkownika. 
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W trakcie pracy z programem może zaistnieć potrzeba zmiany powyższych ustawień ,,ad-hoc’’. Można to 
wówczas zrobić korzystając z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) w 
widoku Zestawienia Materiałów. Ta zmiana nie będzie widoczna po zakończeniu pracy z programem. 
 

 
 
Wprowadzenie tej funkcji jest szczególnie ważne dla osób pracujących z mniejszymi rozdzielczościami ekranu. 
Jeśli chcemy w podobny sposób zmodyfikować wydruk zestawienia materiałów, można tego dokonać w 
programach Seko PRIX-WKI i SeKo WKI w module edycji wydruków. 

Odświeżenie widoku na żądanie 

Kolejną zmianą w odpowiedzi na zgłoszenia Użytkowników jest możliwość manualnego odświeżenia widoku 
kosztorysu. Chociaż operacje na kosztorysie są aktualizowane na bieżąco, czasem (np. wskutek interakcji ze 
sterownikiem ekranu) zachodzi potrzeba odświeżenia widoku programu. Do tej pory można było to „wymusić” 
modyfikując kosztorys, a następnie wycofując zmianę. Obecnie można tego dokonać łatwiej, dzięki nowemu 
poleceniu w menu aplikacji. Jest ono zlokalizowane na zakładce Widok, w sekcji Wyświetlanie. 
 

 
 

Wyświetlanie opisów krotności oraz mnożników 

W poprzednich wersjach aplikacji opisy wprowadzanie do krotności, mnożników dla R, M, S czy mnożników 
zastosowanych w pojedynczych nakładach widoczne były wyłącznie w odpowiednich miejscach we  
właściwościach pozycji, natomiast nie były prezentowane w widoku kosztorysu. Dostępne były wyłącznie 
wartości mnożników i krotności. W aktualnej wersji programu, obok mnożnika lub krotności, prezentowane są 
ich opisy (objaśnienia). Dla zachowania zgodności z zasadami tworzenia wyrażeń arytmetycznych w 
programach z rodziny SeKo – informacje te podawane są w nawiasach klamrowych {}. 
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Wydruki 

Opisy współczynników i krotności 

Krotności, mnożniki dla R, M, S i mnożniki stosowane w pojedynczych nakładach w wersji 14.1 widoczne są 
także na wydruku. Program pozwala na dowolne sterowanie prezentowaniem tej informacji: możliwy jest 
wydruk poszczególnych pól lub ich ukrycie (po ukryciu wszystkich wydruk będzie wyglądał jak we 
wcześniejszych wersjach programu). Konfiguracja znajduje się w ustawieniach wydruku (Plik -> Wydruki -> 
Ustawienia). 
 
 

 


