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NOVÝ SOFT WARE PRO VÝROBU OKEN OD KLAES

PRO VĚTŠÍ VÝKONNOST, FLEXIBILITU A RŮST.



Jako řemeslně orientovaná firma v oboru výroby oken potřebujete řešení, která 

na Vaši firmu pasují, rostou s ní a neustále jsou na nejnovějším stupni vývoje. 

Potřebujete software na výrobu oken, se kterým můžete rychle a jednoduše 

uzavřít Vaše pracovní kroky v kanceláři i výrobě. Samozřejmě se investice do 

tohoto výkonného software musí na dlouho vyplatit.

Klaes vario je software pro výrobu oken, který je cenově přijatelný a profe-

sionální zároveň. Software se cenově přizpůsobí Vašemu objemu zakázek a 

nabízí přitom výkony, které skutečně potřebujete. Plánování, uzavření zakázky 

a výroba bez zbytečných ztrát.

Klaes vario – ekonomické řešení pro každou firmu v oboru výroby oken.

 Flexibilní cenové modely – přiměřené Vašim denním objemům zakázek

  Na míru šitý výběr funkcí – přizpůsoben Vašim denním výrobním 

procesům 

  Růstově orientovaná systémová struktura – otevřená pro pozdější 

rozšíření

K L A E S  V A R I O  –  [  J A K O  ]  P R O  V Á S  S T V O Ř E N É 



C E N O V Ě  D O S T U P N É 

C E N U  U R Č U J E T E  V Y !

V posledních letech jste jako řemeslná firma často zjišťovali, 

že Vaši zákazníci od Vás požadují více flexibility. Flexibility 

vzhledem k Vašim výrobkům, Vaší výkonnosti a především pak 

flexibility v ceně.

Chcete proto optimalizovat Vaše pracovní procesy a potřebujete

software, který Vás profesionálně podpoří. Zároveň by měl být software

také speciálně dimenzován na potřeby Vaší firmy a musí se Vám také

zaplatit − přesně to jsou silné stránky programu Klaes vario.

Profi−software na výrobu oken nemusí být drahý. Klaes vario splňuje

vysoké nároky na funkčnost, ekonomičnost a jistotu a je přitom velmi

cenově dostupný.

Tento software je přesně uzpůsoben pro Vaše potřeby. Podpoří Vás,

optimalizuje Vaše denní procesy, tedy čas a chyby a proto redukuje

Vaše náklady.

A přitom je Klaes vario výhodnější, než si možná myslíte!

 

Máte svobodu výběru:

Kupte si Klaes vario klasik. To znamená, že po získání softwarové

licence můžete každý rok zpracovat přesně definovaný objem zakázek.

Druhou možností, která se Vám nabízí, je koupit si Klaes vario s volbou

„flex“. K tomu získáte určitý objem zakázek formou "předplacení". Když

toto množství máte výrobním programem zpracováno, můžete objem

zakázek znovu získat − na přání dokonce i přes internet!

Vše ale máte v ruce Vy. Kupte si jen tolik software, kolik oken

prodáváte.

Je nepodstatné, jak velká je Vaše firma. Je nevýznamné, zda vyrábíte

pouze okna nebo podnikáte i v jiných oblastech stavebnictví. U Klaes vario 

platíte cenu, která se odvíjí od Vašeho objemu zakázek!

Nepřáli jste si to vždy právě takto?



F U N K Č N O S T

U D Á V Á T E  S M Ě R  V Ý V O J E ! 

Flexibilita a individuální výroba jsou silnými stránkami Vás jako

profesionálů ve Vašem řemesle. O tom přesvědčujete každý den. 

Vaši zákazníci spoléhají na kvalitu Vašich oken. Software na výro-

bu oken by se měl způsobu Vaší práce přizpůsobit. Klaes vario to 

umí.

Klaes vario umožňuje, aby Vaší kreativitě nebyly v budoucnu již kladeny

žádné meze. Hravě konstruujte paprskové nebo ypsilonové příčky,

polohujte sloupky a poutce nebo začleňujte předdefinované artikly ke

každé variantě okna. Využití všech použitelných materiálů − jedno zda

volná konstrukce či s produkty z databanky typů − činí Vaši paletu výrobků

téměř neomezenou. Ať už potřebujete zhotovit individuální okenní

konstrukce pro rekonstrukci staré stavby, například v památkové péči,

nebo větší sérii oken pro řadové domy.

Také zde jsou Vám k dispozici všechny možnosti Klaes vario.

Již v konstrukci se otevírá mnoho možností zadávání položek.

S napojením na přípravu výroby pak obdržíte precizní výrobní listiny.

Kalkulace a uzavření obchodu běží "stisknutím tlačítka", více či méně

automaticky. Tak Klaes vario v okamžiku provede celkovou správu

zakázky: od první nabídky až po konečnou fakturu.

Již v základní verzi Klaes vario existují všechny důležité funkce, které

typická řemeslná firma potřebuje. Je jedno, zda klasická firma  

"otec−syn" nebo vetší podnik se smíšenou paletou výrobků.  

Doplnění software dalšími moduly − přizpůsobeno velikosti Vaší  

firmy a Vašim potřebám − je vždy možné. A pokud změníte rámcové  

podmínky, změní se také Váš Klaes vario.

Ale rozhodněte se sami.Klaes vario se nechá složit jen a jen dle Vašich

podmínek. A to je právě tak jedinečné jako Vaše firma.



M O Ž N O S T  D A L Š Í H O  R O Z V O J E

N Á S T R O J  P R O  B U D O U C N O S T

Možnost dalšího rozvoje znamená: Prostor pro růst. Také pro vývoj

Vaší firmy. Software na výrobu oken s tím musí umět držet krok.

Rozhodnout se pro výkonný software není jistě nic lehkého. Především

z toho důvodu, že Vaše firma a také software se neustále podrobují

změnám. Možná se ptáte: Kde leží mé těžiště dnes − a kde zítra? Je

software po dvou letech pro mě ještě vhodný?

Klaes se softwarem Klaes vario poskytuje rozhodující odpovědi.

Přehledná stavba programu a snadná obsluha Klaes vario Vám

ulehčuje začátek. Podporou Vám bude rychlý vstup prostřednictvím

naší jedinečné spolupráce s dodavateli. Známí dodavatelé neustále

poskytují svá aktuální data v Klaes−formátu. To platí s jistotou pro

dnešek i pro budoucnost!

Pokud se Vaše firma s lety změní nebo se bude dále rozvíjet − žádný

problém, Klaes vario se změní spolu s ní. Protože systémová struktura

Klaes vario je schopná nadstavby, je tedy přístupná pozdějším

doplněním. A nejlepší na tom je: všechny moduly spolupracují vždy

automaticky jeden s druhým.

Dnes i do budoucna staví Klaes Vaši firmu na jistou platformu.

Mluvte s námi o Vašich pracovních procesech a tvořte společně

s námi vhodné komponenty programu Klaes vario  pro Vaši firmu.



Z Á K L A D N Í  P R V K Y 

 Fakturace

  Pro rychlé a jednoduché uzavření všech projektů. Od nabídky až  

po fakturu.

 Konstrukce

 Volné utváření a plánování oken každého druhu.

 Kalkulace

  Vyhodnocení přesných materiálových a režijních nákladů 

"stisknutím tlačítka".

 Katalog příslušenství

  Vedle kompletního příslušenství k oknům mohou být zadány a 

vyhodnoceny také prvky nemající s okny "nic společného", jako 

např. markýzy nebo vnitřní dveře.

 Příprava výroby

  Ihned po zadání položek jsou k dispozici všechny důležité 

informace pro výrobu.

 

Klaes vario –  to je výkonnost, kterou Vy očekáváte od výrobního

software a kterou Vaši zákazníci očekávají od Vás. Flexibilní v ceně − funkční 

v provedení − možnost rozvoje pro budoucnost.

 

Tabulka položek: Vaše položky v každé chvíli přehledné.

Listiny PV:
Přehledné zobrazení všech
významných informací pro
Vaši výrobu.

Zákaznická dokumentace:
Vedle náčrtku okna v měřítku
obdrží Váš zákazník přehledně
v tabulkové formě všechny
důležité informace.

SOFTWARE

ENTWICKLUNG

SCHULUNG

SUPPORT

IT-LÖSUNGEN

Horst Klaes GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 85-87

D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Fon +49(0)26 41/9 09 - 0

Fax  +49(0)26 41/9 09 - 20 00

E-Mail welcome@klaes.com

Internet www.klaes.com

Bankverbindungen

Kreissparkasse Ahrweiler: Konto 205 302, BLZ 577 513 10

Deutsche Bank Ahrweiler: Konto 2 008 050, BLZ 380 700 24

Volksbank Ahrbrück: Konto 652 247 500, BLZ 577 615 91

KG Amtsgericht Koblenz, HRA 12578

Pers. haft. Gesellschafter:

Horst Klaes Verwaltungs-GmbH

AG Koblenz HRB 13761

UST-ID: DE181351666

Geschäftsführer:

Horst Klaes
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N A D S T A V B O V É  M O D U L Y

 Objednávky

  Objednávání profilů, kování, skla a všeobecného příslušenství pouhým kliknutím myši − na papír, faxem nebo přímo online u Vašich  

dodavatelů.

 Plánování termínů a kapacity výroby

  Vysoká transparence ve firmě, optimální vytížení kapacity a nejpřesnější plánování termínů, manuálním nebo plně automatickým  

naplánováním všech zakázek.

 Oblouková a šikmá okna

 Úplná volnost při zadávání obloukových anebo šikmých oken každého druhu. 

 Rolety

 Jedinečná prezentace vizuálním znázorněním rolet a vysoká technická jistota při automatickém přiřazování rolet v konstrukci.

 CAD s generováním řezů

 Velice jednoduché zhotovení profilových řezů s příslušnými napojeními ostění.

 Všechny druhy materiálů

 Přístupné všem druhům materiálu ve výrobě oken a dveří.

Klaes vario live − když Vy chcete!

Jsme přesvědčeni o tom, že Klaes vario je pro Vás to pravé řešení. Zavolejte nám, pošlete nám e−mail nebo jednoduše fax, pokud chcete Klaes vario zažít  

na vlastní kůži. Představíme Vám pak Klaes vario live.

Funkční − možnosti nadstaveb − cenově přístupné

Rolety: Zobrazení a kalkulace Vašich rolet. CAD – Hravě snadné zhotovení řezu okna − i bez znalostí CAD.

Objednávky: Vámi požadované příslušenství k oknům bude
objednáno pouhým kliknutím myši.

Plánování: Pro rychlé a přehledné plánování Vašich projektů. Oblouky/Šikminy: Jednoduše okouzlující konstrukce všech
tvarů oken.



Klaes CZ s.r.o.

Pod Horou 319/3 | CZ-27401 Slaný

Tel.: +420 312 522 152 | Fax: +420 312 521 328

http://www.klaes.cz | E-Mail: klaes@klaes.cz

Vedle Klaes vario  

nabízíme ještě další inovativní  

Klaes řešení:

Klaes premium

 Komplexní řešení pro řízení všech procesů 

Vašeho podnikání

Klaes professional

Rozsáhlé řešení pro firmy  

s automatizovanou výrobou

 

 Klaes trade

 Inovativní řešení pro obchodníky s okny

Klaes 3D

 Profilově a materiálově nezávislé řešení pro výro-

bu zimních zahrad a fasád

 

Klaes IT

 Pro stavbu kompletních počítačových sítí


