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Opis i ramowy program szkolenia:  

 

Miara PRO - przedmiarowanie na ekranie  (8h) 

Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z programem Miara PRO lub posiadających  niewielkie 

doświadczenie przy obsłudze aplikacji. Na szkoleniu uczestnik poznaje interfejs oraz podstawowe 

ustawiania niezbędne do precyzyjnego przedmiarowania na ekranie oraz metody  „zbierania” danych  i 

przenoszenia ich z Miara do Norma. 

 

1. Wprowadzenie do programu Miara Pro  

2. Cztery tryby pracy – omówienie różnic.  

3. Praca w trybie przenoszenia przedmiarów bezpośrednio do Norma.  

4. Czynności przygotowawcze do przedmiarowania na ekranie z Miara: kalibracja, przyciąganie 

do węzłów, skala, lnie dla branży.  

5. Ćwiczenia praktyczne – „zdejmowania” z rysunku wymiarów, powierzchni, punktów na 

podstawie projektów PDF i CAD. 

6. Zdejmowanie obmiarów z fotografii. 

7. Eksport przedmiarów do formatów ATH, PRDX, XML, TXT , CSV 

 

 

OPROGRAMOWANIE Miara PRO to uniwersalny i prosty w obsłudze program do sporządzania 

przedmiarów na podstawie projektów CAD. Aplikacja obsługuje dokumenty w formatach DWG, DXF 

lub RYS (CAD Rysunek). Obmiary można również zdejmować po wczytaniu rysunków lub zdjęć 

zapisanych w najpopularniejszych formatach graficznych: JPG, BMP, GIF, PNG i TIFF. Cechą 

wyróżniającą program jest możliwość zdejmowania obmiarów ze zniekształconych perspektywą 

fotografii.  
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Szkolenia w PartnerSoft: 

 

Szkolenie „narzędziowe” -  obsługa programów: 

1. Kosztorysowanie z NORMA Pro - podstawowe (16 h) program 

2. Kosztorysowanie z NORMA Pro  - zaawansowane (16 h) program  

3. Kosztorysowanie z NORMA STD2/Expert – podstawowe rozszerzone  ( 24h) program 

W/w szkolenia realizowane w Łodzi cyklicznie - raz z m-cu  jako szkolenia otwarte ( grupy 2-8 osobowe) oraz na 
zlecenie firm- jako szkolenia zamknięte ( min. 5 uczestników) w  dowolnym miejscu i terminie. 

Kosztorysowanie w branży energetycznej – kurs (30 h). 

Kurs realizowany 2-3 razy w roku oraz uruchamiany jako zamknięte ( min. 5 uczestników) w  dowolnym miejscu i 
terminie. 

Szkolenia z przedmiarowania i kosztorysowania w danej branży – warsztaty z 
zastosowaniem programów Norma: 

4. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w branży ogólnobudowlanej (16h) -program 

5. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w  branży sanitarnej (16h) - program 

6. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w branży elektroenergetycznej (16 h) - program 

W/w szkolenia realizowane w Łodzi raz na kwartał jako szkolenia otwarte (po zebraniu min. 4 
osobowej grupy) . Uruchamiane na zlecenie danej  firmy oraz jako indywidualne konsultacje w  
dowolnym miejscu i terminie.  

Pozostałe szkolenia: 

7. Miara PRO - przedmiarowanie na ekranie  (8h) 

8. CAD Rysunek  - rysunek techniczny  ( 8h) 

9. AutoCAD Primary - podstawowy (16h) 

10. AutoCAD AutoCAD Advanced - zaawansowany (16h) 

W/w szkolenia realizowane w Łodzi cyklicznie - raz z m-cu  jako szkolenia otwarte ( grupy 2-8 osobowe) oraz na 
zlecenie firm- jako szkolenia zamknięte ( min. 5 uczestników) w  dowolnym miejscu i terminie. 

 

 


