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S programem Klaes professional máte neomezené možnosti. Řešíte výstavbu 

řadových domů s mnoha okny, stavíte moderní rodinný dům, renovujete seces-

ní vilu s mnoha detaily nebo máte individuální projekt s obloukovými či šikmý-

mi okny...? K tomu všemu Vám poslouží Klaes professional. Program, který Vám 

otevře celý svět oken dokořán.

Klaes – efektivní 
od začátku
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Plánování kapacit: plné vytížení výrobní kapacity 
a spolehlivé plnění termínů



Srdcem Klaes professional je vlastní kon-

strukce oken a dveří, kterou je možno za-

dat mnoha způsoby. Jednou zkonstruova-

ná okna si uložíte do typů a jejich následné 

použití znamená pouze změnu šířky  

a výšky. Volná konstrukce umožňuje za-

dání naprosto individuálních tvarů oken 

a dveří dle Vaší fantazie. Téměř vše je 

možné! Pomocí konstrukce z typu vlo-

žíte typové elementy do připraveného 

obrysu. Během práce v konstrukci je Vám  

k dispozici vkládání vodorovných, svislých, 

šikmých či obloukových příček nebo změ-

na skel a výplní. Během velice krátké doby 

přijdete na to, že Klaes professional je pro 

Vás nepostradatelný - nejen jako intuitiv-

ní a jednoduše ovladatelný konstrukční 

pomocník, ale také jako zdroj dobrých  

nápadů a bezmezné inspirace.

Mimo konstrukce je program Klaes  

professional nepostradatelný pro správu  

obchodních partnerů. Slouží jako  

rozsáhlá centrální firemní databáze adres, 

ve které jsou shromážděny všechny infor-

mace týkající se zákazníků, dodavatelů, 

potenciálních zákazníků a dalších part-

nerů. Pouhým pohledem získáte důležité 

informace o uskutečněných obchodech, 

aktivních nebo uzavřených projektech i  

úplný přehled o veškeré korespondenci  

s Vašimi obchodními partnery.

Klaes professional pracuje striktně dle zada-

ných ekonomických kritérií a již při plánování 

dává pozor na výdaje. Klaes professional mi-

nimalizuje výrobní náklady, kontroluje a řídí 

Vaše zásoby, pomáhá najít nejvhodnějšího 

dodavatele, optimalizuje Vaše výrobní kapa-

city, umožňuje výrobu bez zbytečného pa-

pírování a řídí Vaše stroje. Klaes professional  

poskytuje maximální efektivitu a úsporu ná-

kladů od plánování až po realizaci.

„Efektivita a  
úspora nákladů“

Kalkulačka jiných hodnot: rychlá cesta pro  
správné rozhodnutí

Správa partnerů: jedním kliknutím vše k dispozici - od ročních obratů po neuhrazené faktury

Tabulka položek: Vaše položky vždy přehledně



Klaes – vědět,  
co se děje

Váš zákazník zavolá a žádá, zda-li by bylo možné provést změny v jeho 

zakázce. Zdá se Vám to povědomé? Dělat změny v průběhu realizace 

zakázky znamenalo až doposud spoustu práce navíc. S Klaes e-prod je 

to minulostí, protože na první pohled vidíte, co se děje ve Vaší výrobě.   

Byla výroba konkrétní zakázky zahájena? Jsou na zakázce výrobní vady? Je 

již zakázka připravena k montáži? Všechny důležité informace budou tam, 

kde jsou nezbytné - na Vašem stole!

Program Klaes e-prod zcela nahrazuje dosud využívanou papírovou výrob-

ní dokumentaci. Při využití Klaes e-prod má každý uživatel nyní na monito-

ru přesně ty informace, které jsou důležité pro konkrétní pracovní stanici.  

Uživatel získá potřebná data manuálně z příslušného menu nebo pohodlně 

pomocí čárového kódu či transponderu.

Při plánování výroby se časově náročné tisknutí výrobní dokumentace, ná-

sledné třídění a distribuce stává nepotřebným. Změny na poslední chvíli 

jsou pro Klaes e-prod hračka! Zakázka, která ještě nebyla vyrobena, může 

být podle požadavků upravena a znovu okamžitě předána do výroby. 

Zdlouhavé hledání již distribuovaných papírových výrobních dokumentů 

je minulostí. Také obrázky (například DXF-výkresy) a komplikované kompo-

nenty je možno zobrazit přímo na pracovní stanici - přesně tam, kde mají 

být. Tak se dnes vyrábí!



Pokud jsou skutečné výrobní časy zpět-

ně přenášeny z Klaes e-prod, můžete si 

své zakázky spočítat ještě lépe bez slo-

žitého měření času jednotlivých operací. 

Propojí-li se Klaes e-prod s Plánováním 

kapacit, získá Váš vedoucí výroby úplnou 

kontrolu nad zakázkami. Takto moderni-

zujete Vaší výrobu!

Práce s Klaes e-prod je velice jednoduchá. 

Díky osvědčené internetové technolo-

gii a intuitivnímu ovládání máme velmi 

příznivé ohlasy od našich zákazníků. 

Flexibilní struktura programu dovoluje 

úpravy na Vašich pracovních stanicích. 

Jazykové mutace nebo individuální roz-

vržení obrazovky jsou pro Klaes e-prod 

samozřejmostí! Klaes e-prod je víc než  

jen bezpapírová výroba. Kdykoli máte  

k dispozici kompletní přehled o tom, co se  

právě děje ve Vaší výrobě - a to z pohodlí  

Vaší kanceláře nebo jakéhokoli místa  

na Zemi. Klaes e-prod znamená vědět, co 

se děje.  

„Informace  
tam, kde jsou  

potřeba“

Příklad pracovní stanice Kování křídel

Statistika: Co se děje “právě nyní“ ve Vaší výrobě!

Příklad pracovní stanice Zasklení



Vy a Vaše  
stroje ve stálém  
spojení

Účinná a efektivní výroba – dvě vlastnosti, které jsou pro Klaes professional 

samozřejmostí. Dvě vlastnosti, které zajistí budoucnost Vašemu podnikání 

a náskok před konkurencí.

naše zákazníky. Proto jsou naše rozhra-

ní pro Vaše stroje vždy aktuální, ať už se 

jedná o rozsáhlé projekty se sériovou 

výrobou, individuální malé série nebo 

velmi sofistikované a složité konstrukce. 

Klaes e-control umí vše. Požadavky na 

moderní výrobní závody stále rostou. 

Mottem naší doby je: lepší, rychlejší, 

levnější. Zatímco Klaes e-control udržu-

je spojení, ve stejnou chvíli snižuje Vaše  

zatížení a tak můžete být ještě výkonnější. 

Proto je optimalizovaný pracovní postup 

od administrativy až po produkci alfou  

a omegou. 

Od počátku založení naší firmy jsme  

z online řízení Vašich strojů udělali jedno 

z našich klíčových témat. Prostřednic-

tvím neustálého rozvoje a úzké spolu-

práce s našimi společnými partnery - do-

davateli strojů, jsme den po dni dovedli 

naše know-how k dokonalosti pro Vás, 



„Všechno je možné“Kliknutím myši jednoduše pošlete Vaše 

výrobní dávky do všech strojů výroby. 

Tím je splněn poslední krok a výrob-

ní procesy ve Vaší firmě jsou plně op-

timalizovány. Klaes professional spolu  

s Klaes e-control umožňují efektivnější 

využití strojů a jsou klíčovým faktorem 

pro řízení všech výrobních procesů. Po-

čínaje založením projektu, přes kalkulaci 

až po online řízení Vašich výrobních stro-

jů budete s Klaes professional řešit věci 

správným způsobem. Klaes tvoří tým vy-

soce kvalifikovaných inženýrů a vývojářů 

software, který již dnes ví, jaké high-tech 

stroje budou vyráběny zítra.



Vedle Klaes professional  

nabízíme ještě další inovativní  

Klaes řešení:

Klaes premium

 Komplexní řešení pro řízení všech procesů 

Vašeho podnikání

Klaes vario

 Řešení rostoucí s Vámi –  

efektivní a flexibilní stejně jako Vy

 

 Klaes trade

 Inovativní řešení pro obchodníky s okny

Klaes 3D

 Profilově a materiálově nezávislé řešení 

pro výrobu zimních zahrad a fasád

 

Klaes IT

 Pro stavbu kompletních počítačových sítí

Klaes CZ s.r.o.
Pod Horou 319/3 | CZ-27401 Slaný
Tel.: +420 312 522 152 
http://www.klaes.cz | E-Mail: klaes@klaes.cz


