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Denne guide viser dig, hvordan du starter Priskalk op, så du kan tilgå 
Molio Prisdatabaser og hvordan du opbygger en kalkulation i applikationen. 
Du kan også læse om systemkrav, licensbetingelser og 
hvordan du kan downloade fsb bygningsdelstavle.  
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1. Start
1.1 Start Priskalk

Gå ind på molio.dk
Tryk på Prisdata

http://molio.dk
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1.2 Åbn Priskalk

Nu er du på velkomstsiden for Prisdata.
Tryk på Åbn Priskalk.

1.3 Gem link til Molio Priskalk

For at få nemmest mulig adgang til Priskalk fremover, kan 
du gemme linket eller oprette en genvej til dit skrivebord.

Højreklik på Åbn Priskalk.
Vælg [Gem link som…] eller [Kopier linkadresse].   
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1.4 Adgang 

Indtast nu dit brugernavn (din e-mail) og din 
adgangskode og tryk på [Log ind].

Nu er du inde i Priskalk og du kan oprette 
din kalkulation.

1.5 Luk Priskalk 

Når du er færdig med at bruge Priskalk logger du ud i 
øverste højre hjørne. Derefter lukker du browseren.
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2. Hjælp
2.1 Introduktioner

Du kan åbne  introduktionerne ved at trykke 
på [Hjælp] i øverste højre hjørne.

2.2 Åbn PDF

Vælg introduktion, som åbnes som PDF fil.
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3. Profil
3.1 Profil, prisvisning og licenser

Når du er logget på, er det første du skal gøre 
at åbne din profil. Det gør du ved at trykke på 
[   ] øverste i højre hjørne.

3.2 Bruttopriser eller Nettopriser

Du bliver nu mødt af følgende billede, hvor du kan vælge, om du vil 
have priserne vist i bruttopriser eller nettopriser. 
Nu kan du gå i gang med din kalkulation.
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4. Kalkulation
4.1 Start ny kalkulation

Du starter en ny kalkulation ved at trykke på de 
tre prikker [• • • ] i den øverste grønne bjælke.
I den grå kasse vælger du [+ Ny].

4.2 Opret projekt

Nu kan du indtaste din projektinformation. 
Udfyld projektinformation og tryk [Gem].
Nu er din kalkulation oprettet og du kan begynde at bygge den op.
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4.3 Vælg prisdatabase

I din demoperiode har du adgang til alle prisdatabaserne. 
Nu skal du vælge hvilken prisdatabase, du vil arbejde i. 
Er du i tvivl, så kan du læse en beskrivelse af databaserne her.
Du vælger den ønskede database i dropdownmenuen til venstre.

http://molio.dk/produkter/digitale-vaerktojer/prisdata?vgo_ee=O9mBWmO9Xs3qOK13dat96A%3D%3D
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4.4 Find priser og overfør til kalkulation

Har du valgt Nybyggeri - Fagdele, så kan du klikke på 
[Fagdelspris] i stifindersystemet. Tryk på [    ] for at 
overføre prisen til din kalkulation.

Når prisen er overført til din kalkulation, vises prisen 
med standardmængden, som kan redigeres
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4.5 Flere informationer om fagdelen

Vil du vide mere om fagdelen/prisen, så hold musen 
over [     ]. Klikker du på [     ] så kommer der yderligere 
informationer frem.
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5. Søgemuligheder
5.1 Søg

Når du klikker på [Søg], så har du mulighed for en 
fritekstsøgning.
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5.2 Vælg prisdatabase

Vælg prisdatabase(r), f.eks. [Nybyggeri - Fagdele] 
og vælg hvilke områder i databaserne, der skal søges i 
f.eks. [Beskrivelse] og [Prisnummer].
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5.3 Skriv søgeord

Skriv dernæst dit søgeord i feltet [Søg], f.eks. ydervæg og 
tilføj prisen/fagdelen til din kalkulation ved at trykke på [    ].

Vil du søge i andre databaser, f.eks. Nybyggeri – Fagdele 
samtidig, trykkes på databaserne, og resultatet vil komme frem.
Søgningen kan kombineres på kryds og tværs, efter behov.
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6. Tilpasning 
6.1 Rediger kalkulation

Tryk på [     ] og nedenstående skærmbillede kommer frem.
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6.2 Slet eller tilføj

Tryk på [• • • ], og vælg [Slet], [Tilføj overskrift] eller [Tilføj egen pris].
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7. Afslut projekt 
7.1 Gem, hent og udskriv

Tryk på [• • • ], og vælg Ny kalkulation (vil slette den gamle).
 
Vælg [Gem kalkulation] i Priskalk-format eller Excel-format.
 
Vælg [Hent kalkulation] i Priskalk-format.

Vælg [Projektinformation], her kan ændres projektets data/
sagsoplysninger.

Vælg Udskriv, hvis du ønsker at udskrive i pdf-format.
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8. Øvrige informationer

Systemkrav

For at bruge Priskalk skal du have en internetbrowser. Din skærmopløsning 
bør være minimum 1024 x 768. Hvis den er det, kan du også  bruge Priskalk 
på de fleste tablets. 

For at læse fx introduktions-PDF’erne i hjælpefunktionen skal du have en 
PDF-reader (fx Acrobat Reader). Hvis du har brug for at  eksportere dine 
kalkulationer til Excel skal dette (eller et andet regnearksprogam) være 
installeret på din computer.

>     Acrobat Reader

Brug for hjælp?
Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.
Eller du kan ringe på 70 12 06 00 eller skrive på molio@molio.dk

>     FAQ

SfB Bygningsdeltavle
Her kan du downloade klassifikationssystemet SfB, som anvedes i 
databaserne/bøgerne ‘Nybyggeri - Bygningsdele’ (rød), Renovering - Fagdele (gul) 
og Drift (lilla).

>     SfB

Om Priskalk og licensbetingelser
Dette program er beskyttet af lov om ophavsret. Brug af programmet forudsætter, 
at brugeren har accepteret de ved programkøb eller programopdatering gældende 
licensbetingelser

© Molio: molio.dk

>     Licensbetingelser

http://get.adobe.com/dk/reader/
http://molio.zendesk.com/hc/da
http://molio.dk/boeger/sfb-1988-bygningsdeltavle/c-23/p-2193
http://molio.dk/support/information/licensvilkar

