
Åbn din butik på internettet – med Klaes webshop! 

Med Klaes webshop har du et værktøj ved hånden, som giver dig 

mulighed for at iscenesætte dine produkter uden kendskab til pro-

grammering! Fyld webshoppen med data fra Klaes vinduesproducent 

programmet og tilpas det til dit individuelle brand.

Opret særlige rabatter til dine forhandlere – nemt og praktisk. Om du 

handler med private eller forhandlere – med din webshop når du alle 

ønskede målgrupper.

Juster dine priser eller det aktuelle indhold med et enkelt tryk på 

knappen. Ordrerne fra webshoppen kan importeres i Klaes Softwaren 

og efterfølgende produceres. Med denne højmoderne, enkelte og 

omkostningseffektive løsning, åbner der sig nye muligheder om 

tilstedeværelse på markedet.

Forhandelsprogrammet i Klaes webshop

Ønsker din byggeelementforhandler sig også en brugervenlig soft-

wareløsning, hvor han let kan oprette tilbud, ordrer og fakturaer? 

Hvor alle relevante data allerede er oprettet? Og hvor din forhandler i 

løbet af 1-2 timers undervisning kan arbejde i programmet? Så har vi 

den rigtige løsning for dig – forhandler versionen i Klaes webshop.

Med Klaes webshop opretter du ikke kun din filial på nettet, men giver 

også dine forhandlere en individuel adgang til webshoppen, kombine-

ret med et enkelt og brugervenligt handelsprogram.

Med handelsprogrammet opretter og administrerer forhandlerne 

deres egne projekter i webshoppen. Kontrolpanelet sørger for at dine 

forhandlere altid har det optimale overblik over de aktuelle projekter. 

Ud over produkterne, som du tilbyder fra webshoppen, har forhandle-

ren også mulighed for at oprette ’frie’ artikler.
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  Design

Giv webshoppen et individuelt og helt personligt præg, og tilpas det til din 

virksomheds design – nemt og uden kendskab til programmering.

  Up to date

Alle priser og specifikationer opdateres med et tryk 

på knappen, og er dermed altid ’up to date’.

 Teamwork

Klaes Vinduesproducent programmet danner sammen med Klaes webshop 

et perfekt team. Fyld webshoppen med data fra Klaes softwaren og importer 

ordredataene tilbage til Klaes Vinduesproducent programmet.

  Vækst

Få nye markeder. Om det er forhandlere eller private kunder -  

med din webshop kan du nå en størrere gruppe af købere.

Enkelt. 
Webshop. Design.


