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Klaes vario –  
uszyte na miarę.

Producent dobrej jakości okien potrzebuje dobrej jakości rozwiązania, które rozwija się wraz z 

firmą. Oprogramowanie musi wspierać wszystkie istotne kroki w handlu i produkcji. Ważne by 

inwestycja w oprogramowanie była efektywna kosztowo.

Klaes vario to oprogramowanie dla producentów okien i drzwi, które jest jednocześnie profesjo-

nalne i niedrogie. Klaes vario oferuje wszystkie rozwiązania potrzebne firmie, a jego cena jest 

proporcjonalna do wolumenu produkcji. Zacznij zarządzać ofertami, zamówieniami i produkcją 

bez nadmiernych obciążeń. Klaes vario – Elastyczne rozwiązania dla Twojej firmy.

 Elastyczna cena – dostosowana do wielkości firmy

 Budowa modułowa – kompatybilność z rzeczywistym procesem produkcji

 Możliwość rozwoju – w prosty sposób rozbuduj program o nowe możliwości



To ty określasz cenę!

W ostatnich latach co raz częściej Twoi klienci wymagają 

co raz większej elastyczności w odniesieniu do Twoich 

produktów, wydajności i nade wszystko ceny.

Dlatego chcesz zoptymalizować procesy w firmie i po-

trzebujesz profesjonalnych rozwiązań, które będą Cię 

wspierać. Jednocześnie rozwiązania te muszą być dosto-

sowane do Twojej firmy. Muszą też na koniec być opłacal-

ne – to właśnie zalety Klaes vario.

Profesjonalne oprogramowanie do produkcji okien i 

drzwi nie musi być drogie. Klaes vario spełnia najwyższe 

standardy funkcjonalności, wydajności i bezpieczeństwa 

za rozsądną cenę.

Program jest dostosowany do twoich potrzeb. Będzie 

wspierał optymalizację codziennych zadań i zredukuje 

koszty dzięki unikaniu pomyłek i oszczędności czasu. 

Klaes vario jest tańszy niż myślisz!

Poczuj wolność:

Kup Klaes vario classic. Ta wersja oznacza, że po zakupie li-

cencji możesz opracować stałą wielkość produkcji rocznie. 

Inną możliwością jest zakup Klaes vario z opcją „flex”.  

Wtedy licencja obejmuje wolumen produkcji w systemie „Pre-

-paid”. Jeśli okaże się, że wykorzystasz limit, możesz go powięk-

szyć na żądanie, nawet przez Internet. Kup tylko tyle oprogra-

mowania ile potrzebujesz. 

Dostosuj koszty do swojej firmy. Niezależnie czy tylko pro-

dukujesz okna, czy jesteś aktywny w innych obszarach. Z 

Klaes vario płacisz cenę dostosowaną do Twoich możli-

wości. 

Czy nie o tym zawsze myślałeś?

Klaes vario –  
Elastyczny i niedrogi 



Klaes vario – 
Funkcjonalny i rozwojowy

Elastyczność oraz indywidualne rozwiązania to Twoje zalety w branży produkcji okien. Twoi 

klienci polegają na jakości Twoich produktów. Program okienny powinien być dostosowany 

do tego jak pracujesz. Taki właśnie jest Klaes vario.

To ty wybierasz kierunek!

Z Klaes vario Twoja kreatywność nie ma granic. Z łatwością zaprojektuj szprosy w „słoneczko” lub 

w kształcie Y, dokładnie spozycjonuj słupki i rygle oraz dołącz predefiniowane dodatki tak by stwo-

rzyć każdy wariant okna. Możliwość korzystania z każdego rodzaju materiału – tak w konstrukcji 

swobodnej jak i przy wykorzystaniu predefiniowanego katalogu typów – zapewnia niezmierną 

różnorodność Twoich produktów. Niezależnie czy potrzebujesz zindywidualizowanych okien reno-

wacyjnych do budynków pod ochroną konserwatora zabytków, czy dużych serii podobnych okien 

do zabudowy szeregowej. 

Klaes vario oferuje Ci potrzebne narzędzia do projektowania, wyceny i obsługi klienta. Jednym klik-

nięciem automatyzujesz większość procesów. Bez trudu zarządzasz całym projektem w Klaes vario 

od pierwszego kontaktu, przez zlecenie po fakturę. Zaplanuj termin produkcji i wydrukuj precy-

zyjną dokumentację. Jeśli chcesz możesz także bezpośrednio sterować maszynami – z Klaes vario 

wszystko jest możliwe.

Nawet podstawowa wersja Klaes vario zawiera wszystkie ważne funkcje, których potrzebuje Twoja 

firma. Zawsze masz też możliwość rozwoju o dodatkowe moduły – dostosowane do wielkości i 

wymagań Twojej firmy. Gdy zmienią się okoliczności możesz zmienić swój Klaes vario tak, by odpo-

wiadał potrzebom chwili.Klaes vario jest skrojony na miarę.



Rozwojowy znaczy: miejsce na wzrost. Także na rozwój 

Twojego biznesu. Program okienny musi dotrzymy-

wać kroku.

Jesteś przygotowany na wyzwania przyszłości!

Decyzja o wyborze oprogramowania nie jest łatwa. 

Głównie dlatego, że warunki w których pracujesz cią-

gle się zmieniają. Możesz się zastanawiać: Jakie są moje 

priorytety dzisiaj, a jakie będą jutro. Czy program będzie 

mnie wspierał za klika lat?

Z oprogramowaniem Klaes vario, Klaes daje zdecydowa-

ną odpowiedź. Jasna struktura programu i łatwa obsługa 

zapewniają dobry start. Szybkie wdrożenie jest wspiera-

ne przez naszą unikalną współpracę z dostawcami. Wielu 

uznanych dostawców zapewnia aktualne bazy swoich 

produktów i rozwiązań w formacie Klaes. Pewne dane na 

dziś i w przyszłości.

Jeśli Twoja firma zmieni się lub rozwinie w przyszłości, to 

wspaniale – Klaes vario także zmieni się dla Ciebie. Struktu-

ra systemu Klaes vario jest skalowalna i otwarta na zmiany 

powdrożeniowe. I najważniejsze – wszystkie moduły współ-

pracują ze sobą automatycznie.

Dziś i w przyszłości, Klaes zapewnia Twojej firmie solidne 

podstawy. Porozmawiaj z nami i złóż własny zestaw 

odpowiednich dla Ciebie komponentów Klaes vario.



 Zarządzanie projektami:

 Zapewnia szybki i prosty przebieg od oferty do faktury

 Zarządzanie kontrahentami:

 Centralna baza adresowa dla całej firmy zawierająca  

wszystkie istotne informacje dotyczące klientów, dostawców, 

potencjalnych nabywców oraz partnerów handlowych.

 Zarządzanie artykułami:

 Oprócz konstrukcji okiennych możesz także zarządzać  

dodatkami, takimi jak parapety czy bramy –  

także z rysunkami drukowanymi na ofercie.

 Konstrukcja:

 Swobodna konstrukcja oraz zarządzanie produkcją  

okien i drzwi każdego rodzaju.

 Kalkulacja:

 Dokładne koszty materiałów i robocizny dostępne  

jednym kliknięciem.

 Planowanie produkcji: 

Wszystkie istotne dane są dostępne od razu po  

stworzeniu zlecenia.

Klaes vario – wydajność jakiej okczekuejsz od programu branżowego.

Elastyczna cena – funckjonalny design – rozwój na przyszłość.



Klaes vario – 
Efektywny i nowoczesny

Klaes vario Live – specjalnie dla Ciebie. Jesteśmy przekonani, że Klaes vario jest właściwym  

rozwiązaniem dla Twojej firmy. Skontatkuj się z nami jeśli chcesz zobaczyć Klaes vario Live.  

Zaprezentujemy Ci nasz program takim jaki jest.

 Zamawianie:

 Zamawianie profili, okuć, szkła i akcesoriów “na klik” – na papierze, 

faksem, mailem lub bezpośrednio online w systemie OpenTrans.

 Planowanie mocy:

 Pełna przejrzystość w firmie, optymalne użycie mocy produkcyjnych 

oraz dokładny plan przy pomocy automatycznego systemu planowania.

 Tworzenie łuków i skosów:

 Pełna dowolność w tworzeniu kształtów łukowych i skośnych.

 Rolety:

 Wizualizacja rolet na konstrukcji okiennej oraz bezpieczeństwo dzięki 

automatycznemu doborowi rolet do parametrów okna.

 CAD: 

 Łatwa w obsłudze funkcja dynamicznych przekrojów konstrukcji  

oraz połączeń z murem.

 Wszystkie materiały:

 Drewno, Drewno-Alu, PVC, PVC-Alu oraz Aluminium.



Oprócz Klaes vario oferujemy także inne  

innowacyjne rozwiązania Klaes:

Klaes premium

Zintegrowany system z jednego źródła

Klaes professional 

Zaawansowany system dla firm ze  

zautomatyzowaną produkcją

Klaes trade 

Innowacyjne narzędzie dla dealerów

Klaes 3D

System dla producentów ogrodów  

zimowych i fasad z każdego materiału

Klaes IT

Rozwiązania dla inftrastruktury  

IT w Twojej firmie
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