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IMPRESSIÓ I 
CONNECTIVITAT  
INFORMES PREDEFINITS 
Una amplia col·lecció d’informes predefinits permet imprimir tots els 
documents necessaris, tant per a la presentació a tercers com per a 
la gestió interna, inclòs els formats requerits per les administracions 
estatals, autonòmiques i locals. 
Els informes predefinits es descriuen en l’apartat corresponent de la 
documentació. 
Els informes disponibles s’agrupen en directoris, segons les fases del 
projecte i l’execució, i es seleccionen com una opció més del pro-
grama. Aquesta estructura es pot personalitzar, sense altre que or-
ganitzar els directoris d’una altre manera. 
El directori "Els meus informes" conte els informes predefinits d’ús  
personal.  
Si els directoris que contenen informes s’obren amb l’explorador de 
Windows, cada informe presenta una miniatura de la primera pàgina, 
per a facilitar la seva selecció. 

 
Visualització d’informes des de l’explorador de Windows 

Autoinformes 
Des de qualsevol finestra de Presto es pot crear un informe automà-
tic, que conte la mateixa informació de la taula, amb la combinació de 
columnes visibles i filtres aplicats, que es pot imprimir directament o 
usar como a base per a obtenir un disseny més personal. 

Impressió i exportació 
Els informes poden contenir simultàniament els textos en diversos 
idiomes i molts d’ells es subministren traduïts. 
Els informes es poden exportar en els formats següents: 

PDF 
Sense necessitat d’instal·lar programes addicionals. 
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RTF 
Cada secció te assignada un estil per a personalitzar el format de 
presentació amb facilitat. 

ASCII 
Inclou separadors, línies i columnes definibles, a fi de generar tot 
tipus de fitxers d’exportació. 

Qualsevol informe es pot imprimir en diverses columnes, i això per-
met usar mides superiors a DIN-A4 a partir del mateix disseny. 

PERSONALITZACIÓ D’INFORMES 
El sistema de modificació i desenvolupament d’informes de Presto es 
una eina fonamental per a explotar la gran quantitat d’informació que 
hi ha en el pressupost. 
Presto Personalitzar informes permet modificar els informes submi-
nistrats amb Presto o realitzar-ne d’altres completament nous. 

 

 
Informes personalitzats 

Tots els informes es basen en una estructura oberta i flexible, amb un 
disseny completament accessible per a l’usuari, que pot utilitzar tot 
tipus de recursos: 

o Incorporar qualsevol camp de l’obra, utilitzant el mateix nom 
que apareix en la capçalera de la taula 

o Crear camps calculats amb qualsevol expressió de Presto 
o Dibuixar línies, fons i rectangles de color 
o Especificar diferents atributs de format  
o Escriure quantitats en lletra i usar nombres romans 
o Formatar dates 
o Aplicar el guionet automàtic i justificació de textos 
o Incorporar imatges i dibuixos  
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Les funciones de conversió de preus en lletra, dates i guionet estan 
disponibles en diversos dels idiomes suportats per Presto. 
El disseny de els informes es similar al generador d’informes de Ac-
cess de Microsoft.  

 
Estructura d’un informe 

o Els informes s’estructuren en seccions, cada una de las quals 
obre una taula de Presto, escollint l’ordre dels seus elements i 
les condicions de l’enllaç amb la secció següent.  

o Al final de cada secció es pot inserir totals i sots totals. Les 
seccions de pròleg i final s’imprimeixen una sola vegada abans 
i desprès de l’informe. 

o Les seccions de capçalera, peu i pàgina mestra es poden 
traspassar automàticament entre informes a fi de reutilitzar el 
mateix tipus de disseny en tots els informes. 

Els informes poden ser verticals i apaïsats, poden realitzar preguntes 
a l’usuari per a generar diferents variants i es poden protegir si es 
desitja que siguin utilitzats sense veure ni modificar el seu disseny. 

INTEGRACIÓ AMB EXCEL I WORD 

Exportació de dades a fulls de càlcul nous o existents 
Les taules completes o els rangs de cel·les seleccionades en qualse-
vol finestra es pot exportar directament a Excel per a obtenir gràfics o 
aplicar nous càlculs. 
Aquesta exportació pot generar un full de càlcul no o inserir-se auto-
màticament en un full existent, que pot incloure altres cel·les amb 
càlculs, gràfics i macros. Aquests fulls predefinits s’agrupen en direc-
toris, segons les finestres i els esquemes als que son aplicables, per 
a que Presto mostri en cada cas els fulls adequats. 

 
Exportació del pressupost a un full predefinit  
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D’aquesta manera, s’obté automàticament una informació personalit-
zada a partir de les dades del pressupost sense cap intervenció ma-
nual, com un gràfic de barres amb l’import per capítols o un full re-
sum amb càlculs personalitzats. 

Exportació a plantilles predefinides 
Presto pot generar resultats completament personalitzats inserint 
dades del pressupost en plantilles d’Office predefinides: 

o En documents de Word, per a crear actes o memòries 
o En fulls d’Excel, per a omplir automàticament fulls resum, 

honoraris, certificacions i comparatius. 
Per això només cal introduir el contingut fix desitjat en un document 
de Word o Excel, amb les expressions de Presto que indican les da-
des que cal inserir en cada punt del document, amb el seu formato 
de presentació. 
Les expressions poden incloure dades aïllades, com el nom del pro-
jectista, o seleccions d’elements d’una taula, com els agents de 
l’edificació o la llista de capítols. 
S’entreguen nombroses plantilles predefinides, que poden utilitzar-se 
com a exemple, com: 

o Detecció d’informació no estàndard en el pressupost 
o Partides ordenades per diferents criteris 
o Full resum del pressupost 
o Plantilla de Word per a exportar tots els textos 

Tots els documents generats pels assistents de Presto es basen en 
plantilles d’aquest tipus, de forma que es puguin personalitzar els 
resultats. 

 
Comparatiu de contractes generat amb una plantilla 

Els informes i plantilles creades pels usuaris apareixen en els matei-
xos menús que els entregats amb Presto. 

Exportació de pressupostos 
L’opció específica d’exportació a Excel crea una full amb el pressu-
post complet, definint: 

o El nombre de nivells jeràrquics a exportar. 
o La inclusió o no de textos i línies d’amidament detallades. 
o La comparació opcional entre dues estructures de preus, com 

el pressupost i la certificació 
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Exportació del pressupost i els amidaments a Excel 

 
Comparació del pressupost i la certificació 

Les obres exportades es poden modificar i tornar-se a importar, sem-
pre que es mantingui l’estructura de les dades. 
També s’usa Excel per a enviar el resultat de la comparació entre 
dues obres i altres processos de presto. 

Exportació a Word 
A més de les possibilitats de personalització de plantilles similars a 
les de Excel, algunes opcions del programa generen documents de 
Word que poden ser modificats per l’usuari, com el plec de condici-
ons i els documents del sistema de gestió QMASS i altres assisten-
tes. 
En aquests documents s’utilitzen els recursos avançats de Word, 
com els estils de títol i paràgraf, de manera que l’usuari pugui perso-
nalitzar el disseny amb facilitat.  
Tots els informes es poden generar en formato RTF, accessible des 
de Word i altres editors de textos. 
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ALTRES OPCIONS DE CONNECTIVITAT 
Presto és un sistema molt obert, que permet intercanviar tota la in-
formació amb altres programes, formats i bases de dades i afegir 
funcionalitat que no estigui directament disponible en Presto. 

Access i SQL 
L’exportació a Access te l’estructura completa de l’obra, amb totes 
les seves taules i camps. Es pot modificar sense restriccions i tor-
nar a importar a Presto per a incorporar els canvis.  
Quan s’utilitza Presto Server SQL la base de dades es totalment 
accessible amb qualsevol de les eines del sistema de gestió. 

TCQ 
L’exportació i importació al programa TCQ de l’ITEC permet rebre, 
comprovar i enviar ofertes en el formato d’aquest programa sense 
necessitat de disposar del mateix. 

BC3 
El format BC3 permet l’intercanvi de pressupostos entre diferents 
programes, amb les limitacions pròpies del mateix. 

Altres opcions de connectivitat 
El desenvolupament de macros per a interactuar amb les obres de 
Presto, els enllaços amb sistemes BIM i programes de planificació i 
altres possibilitats de connectivitat es descriu en documents especí-
fics. 


