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N I V E LU L D E B A Z A – S O LU T I A P E N T R U A I N C U R A J A

E F I C I E N TA, F L E X I B I L I TAT E A S  I  D E Z V O LTA R E A



Klaes vario – conceput special
pentru dumneavoastra

O companie specializata in productia de ferestre / uși are nevoie de o soluție adaptabilă pentru 

calitate care sa creasca și sa se dezvolte. In ceea ce priveste software-ul, acesta trebuie să poata 

gestiona toti pasii importanți din vânzări și producție. Este o condiție preeliminatorie ca investiția 

în software sa fie puternica, eficienta si de durata.

Klaes vario este software-ul pentru constructia de ferestre și uși, profesionist si convenabil. Klaes 

vario oferă toate soluțiile de care are nevoie o companie iar prețul său este direct proporțional cu 

volumul de producție al companiei. Vă veti putea planifica și gestiona documente plati, comenzi  

și producția in sine cu beneficii tot mai mari. Klaes vario – Solutia conceputa special pentru afa-

cerea dumneavoastra.

 Preturi flexibile, tinand cont de volumul comenzii

 Selectia functiilor este automatizata si compatibila cu sistemul de productie

 Sistem orientat spre dezvoltare, adaptabil schimbarilor



Dumneavoastra stabiliti pretul!

In ultimii ani, afacerea dvs. Trebuie sa fi resimtit destul de 

des faptul ca oamenii au inceput sa pretinda o flexibilitate 

mai mare a produselor, a eficientei dumneavoastra, dar 

mai presus de toate o flexibilitate mai mare a prețurilor.

Prin urmare, doriți sa va inbunatatiti procesele și aveti ne-

voie de un software care sa vă sprijine profesional. În ace-

lași timp, software-ul ar trebui să răspundă necesităților 

speciale ale companiei dumneavoastră. În plus, trebuie 

să fie si accesibil- acestea sunt exact punctele forte ale 

lui Klaes vario.

Un software profesionist pentru constructia de ferestre 

nu trebuie să fie neapărat scump. Klaes vario atinge cele 

mai înalte standarde de funcționalitate, eficiența și sigu-

ranța iar prețul este echitabil.

Acest software este conceput special pentru nevoile 

dumneavoastra. Acesta va sprijini in optimizarea fluxului 

de lucru zilnic, reducand deasemenea costurile, evitând 

greșeli și economisind timp. Klaes vario este mai puțin 

costisitor decât credeti!

Aveti posibilitatea:

Sa cumparati Klaes vario clasic. Asta înseamnă că, după achi-

ziționarea licenței de software, puteti prelucra un numar fix 

de comenzi. O altă posibilitate este sa cumpărati Klaes vario 

cu opțiunea „flex”.

Astfel puteti sa achiziționați un anumit volum de comenzi pen-

tru „sistemul prepaid”. Dupa ce ati terminat de prelucrat acel 

volum de comenzi cu programul pentru constructia de feres-

tre, puteți achizitiona un volum de comenzi – la cerere chiar și 

prin internet! Dumneavoastra hotarati. Cumpărati doar atât 

software cat aveti nevoie pentru a va comercializa ferestrele.  

Nu contează cât de mare este firma. Indiferent dacă pro-

duceti numai ferestre sau dacă sunteti activ si în alte 

domenii, cu Klaes vario, plătiți un preț care depinde 

de nevoile dumneavoastra! 

Nu este aceasta ceea ce ati visat intotdeauna?

Klaes vario –  
flexibil si rezonabil ca pret



Klaes vario – 
functional si deschis dezvoltarii

Flexibilitatea și implicarea personala sunt punctele dumneavoastra forte ca profesionist – do-

vediti asta în fiecare zi. Clienții dvs. se bazează pe calitatea ferestrelor dumneavoastra. Un 

software pentru constructia de ferestre trebuie adaptat la modul dumneavoastra de lucru. 

Asta poate face Klaes vario.

Dumneavoastra decideti directia!

Cu ajutorul Klaes vario, creativitatea dumneavoastra nu va avea limite în viitor. Veti putea construii 

usor ferestre cu sprosuri in Y, puteti adauga diferite elemente intermediare montanti și traverse sau 

puteti integra un articol predefinit, în orice variantă imaginabila de fereastră. Prin utilizarea tuturor 

materialelor disponibile – cu un design liber sau cu produse din baza de date – gama de produse 

devine aproape nelimitata. Dacă aveți nevoie de construcții personalizate de ferestre pentru reno-

varea clădirilor vechi, de exemplu sau dacă doriti sa realizati o comanda in serie de case. 

Si in acest caz, Klaes vario vă oferă toate posibilitățile. Există mai multe tipuri de proiectare, calcul 

și procesare comerciala. Doar apasand pe un „buton“ acestea apar mai in mod automat. În cel mai 

scurt timp puteti să gestionați întreaga comanda cu Klaes vario: de la prima cerere la factura finală. 

Prin conexiunea cu planificarea comenzilor veti putea genera liste de producție precise. La cerere, 

puteți controla personal utilajele de producție – Klaes vario face ca acest lucru sa fie posibil.

Chiar și în versiunea de bază a lui Klaes vario regasiti toate funcțiile importante, de care are nevoie 

un producator – chiar dacă este vorba despre o „afacere de familie de mai multe generații“ sau o 

companie mai mare, cu o gamă mixta de producție. Deasemenea, opțiunea de a extinde softwa-

re-ul vario prin adăugarea de componente personalizate conform nevoilor dumneavoastra – este 

posibilă în orice moment. Atunci când condițiile se schimbă, puteți schimba si optiunea Klaes 

vario. Dar decizia depinde de dumneavoastra. Puteți organiza Klaes vario în conformitate cu cerin-

tele dumneavoastră. Lar asta este ceva deosebit, la fel ca afacerea dumneavoastra.



Asa arata deschiderea catre dezvoltare: spatiu pentru 

creștere. Valabil deasemenea, pentru dezvoltarea afa-

cerii dumneavoastra. Un software pentru construcția 

de fereastre trebuie să țină pasul.

Aveti instrumentul potrivit pentru viitor.

Decizia de a achizitiona un software puternic nu este 

deloc ușoară. În principal deoarece atat companiile cat 

și software-urile sunt întotdeauna supuse schimbărilor. 

Probabil ca va întrebati: care sunt prioritățile mele astăzi 

– dar mâine? Va mai fi software-ul potrivit pentru mine 

în doi ani?

Klaes va ofera raspunsuri cu ajutorul software-ului Klaes 

vario. Structura clara a programului și utilizarea ușoară a 

Klaes vario va oferă un punct de pornire lin. Startul rapid 

este susținut de cooperarea noastră unică cu furnizorii. 

Furnizori de renume oferă întotdeauna datele lor curente 

în formatul Klaes. Acest lucru este valabil astăzi și in viitor 

– cu siguranta.

Dacă firma dumneavoastră se schimbă sau se dezvoltă în con-

tinuare de-a lungul anilor – nici o problemă, Klaes vario se va 

adapta. Structura sistemului Klaes vario este flexibila și, prin 

urmare, este deschisa completărilor ulterioare. Și partea 

buna: toate modulele coopereaza întotdeauna în mod au-

tomat unul cu altul.

Astăzi, și în viitor, Klaes va va oferi siguranta. Vorbiti 

cu noi despre fluxul de lucru și alegeti componen-

tele corespunzătoare ale Klaes vario pentru firma 

dumneavoastra.



 Administrarea proiectelor:

 Pentru procesarea rapidă și simplă a proiectelor 

dumneavoastra. De la ofertare la factură.

 Administrarea partenerilor de afaceri:

 Baza de date centralizată a intregii companii, unde  

se regasesc toate informațiile referitoare la clienți,  

furnizori, potențiali cumpărători și alți parteneri.

 Administrarea articolelor:

 În plus față de fereastra in sine va puteți procura și  

articole care nu au legatura cu ferestrele, cum ar  

fi copertine sau usi de interior – inclusiv cu o poza.

 Design:

 Design personalizat și planificare pentru ferestre și uși  

de orice fel.

 Calcul:

 Calcularea exactă a costurilor materiale și salariale cu  

„o simpla apăsare de buton“.

 Planificarea producției: 

Imediat după înregistrare, toate informațiile importante  

sunt disponibile pentru producție.

Klaes vario – este ceea ce asteptati de la un software pentru constructia de ferestre.

Flexibil ca pret, functional ca design, deschis catre viitor.



Klaes vario – 
eficient si modern

Klaes vario live – dacă doriți! Cu siguranta, Klaes vario este solutia potrivita pentru dumneavoas-

tra. Sunați-ne, trimiteti-ne un e-mail sau un fax, în cazul în care doriți să experimentati Klaes

vario pe viu. Apoi, va putem prezenta Klaes vario asa cum este.

 Comanda:

 Comanda de profile, feronerie, sticlă și accesorii generale cu  

un simplu „click“ – pe hârtie, pe fax, e-mail sau online direct de  

la furnizorul dumneavoastră.

 Planificarea capacitatii:

 Transparență în cadrul companiei, utilizarea optimă a capacității și 

planificarea exactă prin programarea manuală sau complet automata a 

tuturor comenzilor.

 Proiectarea ferestrelor arcade / înclinate:

 Libertate completă în proiectarea de ferestre speciale de orice fel.

 Rulouri:

 Prezentare unică printr-o reprezentare vizuală a rulourilor și siguranta 

maxima în timpul înregistrării prin alocarea automată a acestora atunci 

când sunt proiectate.

 CAD cu generare de secțiuni transversale: 

 Crearea extrem de ușor a secțiunilor, inclusiv conexiuni externe de 

exemplu pentru pereti.

 Toate tipurile de materiale:

 Deschis pentru toate tipurile de material utilizate în  

proiectarea de ferestre și uși.



Klaes GmbH & Co. KG 

Wilhelmstr. 85-87 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Germany

Fon: +49 (2641) 909 - 0 | Fax: +49 (2641) 909 - 2000

http://www.klaes.com | E-Mail: welcome@klaes.com

In afara de Klaes vario, compania Klaes

va mai ofera o serie de programe inovative:

Klaes premium

Solutia integrata, pornind de la o sursa unica

Klaes professional 

Solutia ideala penru companiile

cu un proces de productie automatizat

Klaes trade 

Solutia inovativa pentru comertul cu ferestre

Klaes 3D

Solutia originala pentru constructii

gradini de iarna si fatada, care nu

depinde de profil sau material

Klaes IT-solutions

Soluția pentru infrastructuri complexe

utilizand tehnologia informațiilor


