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Klaes trade staat voor de nieuwste software 

technologie in het bereik kozijnen- en bouwelementen 

handel. Klaes trade is het ideale instrument, 

dat deze maatstaven rechtvaardig wordt en 

voor uw financieel succesvol verschillende 

maatstaven wil zetten.

Als commercieel georiënteerde onderneming heeft u oplossingen 

nodig, met welke u uw veelvuldige  opgaven in uw dagtaak kunt 

omzetten. U heeft daar een software oplossing nodig, die precies 

voor uw behoefte is uitgelegd. Die u ondersteunt, uw dagelijkse 

verloop te optimaliseren, ook tijd en fouten, om daarmee uw 

kosten te verminderen. U heeft een oplossing nodig, waarmee u in 

een handomdraai offertes, opdrachten en rekeningen kunt aan-

maken; met welke u in de toekomst uw bestellingen nog zekerde 

en sneller afgewikkeld worden; die u automatisch ondersteunt, 

om trage getallen op het spoor te komen; waarmee u belangrijke 

commerciële waarderingen kunt realiseren en die u tenslotte 

bij correspondentie met uw leveranciers, architecten en klanten 

optimaal ondersteunt.

Vanzelfsprekend moet deze software snel en eenvoudig te leren 

zijn. Is hier een oplossing voor? Ja!



KLAES TRADE-  
eenvoudig – snel – goed

Beter offreren – beter verkopen

Klaes Trade is de ideale handelssoftware voor de dagelijkse 

eisen in uw onderneming. De lichte en intuïtieve ge-

bruikersgemak maakt het werken met Klaes trade tot een kin-

derspel. In enkele stappen maakt u een optisch overtuigende 

offerte, waarmee u tegenover uw klanten nog professioneler 

overkomt. Kozijnen, voordeuren, service- of reparatie werk 

en  zelfs handelsartikelen, zoals bijvoorbeeld binnendeuren 

of markiezen, worden optimaal gepresenteerd. Zo maakt u 

de klant nog eenvoudiger om voor uw kozijnen en deuren te 

kiezen. Zo staat uw voorteken voor een succesvolle verkoop 

op positief!

U hebt alles in de hand

Als succesvolle onderneming zijn voor u de onderneming en 

beoordeelde getallen en factoren een absolute voorwaarde! 

Met Klaes trade staan al deze belangrijke informatie ter 

beschikking. Zo is het, om met een druk op de knop uw dek-

kingsbijdrage of uw winst te ervaren of een rapport op te 

stellen, om bv om de waardering naar artikel groepen 

– betrokken op een bepaalde keuze van opdrachten – te star-

ten of eenvoudig alleen de openstaande posten te controleren, 

om slechte getallen op het spoor te komen. Met klaes trade 

heeft u alles heel goed in de hand. 

...Eenvoudig bestellen!  

Is dit niet fantastisch? U maakt met Klaes trade uw opdracht en kan 

de gewenste kozijnen, deuren en zelfs “kozijn vreemde” artikelen 

zoals markiezen, rolluiken of binnendeuren bij uw leverancier 

bestellen – en dat met een druk op de knop. Daarbij ligt het aan u, 

of u de bestelling klassiek per fax ,   per E-mail of per XML wilt doen. 

Bestelt u eenvoudig!



Procesbeheer

Offertes eenvoudig snel maken, 

offertes in opdrachten overnemen 

en aansluitend deel- of eindafreke-

ningen uitschrijven. Dat zijn belang-

rijke dagelijkse opdrachten, die u met 

Klaes trade komend kunt realiseren. In Klaes 

procesbeheer komen alle lijnen samen. Alle 

geschreven offertes, opdrachten, afleverbonnen, 

rekeningen en creditnota’s in een overzicht overzichtelijk 

weergegeven. Zo behoudt u het overzicht.

Zakenpartners beheer

Zakenpartners beheer van Klaes trade dient als een ondernemerswijde, centrale 

adressen databank, waarin alle informatie tot klanten, leveranciers, belangrijke personen 

en verdere partners samen komen. Zo behoudt u in een hand omdraai naast de klassieke 

adres informatie ook bv aanvullende informatie over gedane omzet met uw klanten, de openstaande 

posten of een gedetailleerd  overzicht over het gezamenlijk  schriftverkeer, wat met een zakenpartner is 

gevoerd.



Dat biedt u  
Klaes Trade 

Kozijn – type – constructie

De eenvoudige aanmaak van alle gangbare kozijnen en 

deuren is een sterke kant van Klaes-trade. Complexe 

ontwerpen laat u toe, zelfs commerciële gerichte 

gebruiker, zeer snelle exacte tekeningen te maken. De 

automatische prijs vaststelling neemt Klaes daarbij 

van u over.

Artikelbeheer

Beheert u met de artikel beheer van Klaes trade, alle 

informatie rond om de toebehoor artikelen van uw be-

drijf. Daarbij speelt er geen rol, of het om kozijn artikelen 

of “kozijn vreemde” artikelen gaat. Vanzelfsprekend kunt 

u ook ieder artikel een tekening toewijzen, waarmee u een 

optisch overtuigende offerte voor uw klanten maakt.



Goed, een lokale installatie op uw computer of netwerk is niet 

noodzakelijk. U kunt heel eenvoudig

“online” over het internet werken. Uw leverancier ondersteunt 

deze technologie? Nog beter! In dit geval hoeft u in de toekomst 

niet meer om te bekommeren, software-updates laden of de actuele 

prijzen van uw leveranciers te controleren. U werkt altijd met de 

actueelste programma versie en de actuele programma versie van 

uw kozijn leveranciers.

En nog wat: Op kantoor te werken kan zinvol zijn, maar met Klaes cloud 

niet noodzakelijk! U kunt met Klaes cloud werken, waar u maar wilt. 

U bent alleen toegang tot internet nodig – klaar is kees!

En hoe zal dat gaan? Heel eenvoudig: computer opstarten, internet 

verbinding starten en het is klaar!

Offertes eenvoudig snel maken, offertes in opdrachten over-

nemen en aansluitend deel- of eindafrekeningen uitschrijven. 

Dat zijn belangrijke dagelijkse opdrachten, die u met 

Klaes trade komend kunt realiseren – naar wens ook 

“online”!

Klaes cloud –  
daarmee worden wensen  
waarheid! 



Opent u uw filiaal op internet –   

met de Klaes webshop!

Met de Klaes webshop heeft u een tool in de hand, waarmede u uw product 

voor het internet optimaal in scene kunt zetten en dat zonder kennis van 

programmeren!

Vult u de webshop met de data van uw Klaes software en past u uw individuele 

corporate design aan. Op wens van speciale kortingen voor uw klanten richt 

u alles makkelijk en eenvoudig in. Aanpassingen van uw prijzen of uw inhoud 

actualiseert u gemakkelijk en eenvoudig per knop druk.

Up to date – met deze innovatieve, eenvoudige en tegelijk een kosten gunstige oplossing 

opent u nieuwe mogelijkheden van uw markt presentatie en afzet!

Klaes webshop - 
eenvoudig online handelen

 Individueel design

 Data export incl. prijzen uit

 Uw Klaes software

 Eenvoudige presentatie van uw producten

 Geen programmeer kennis nodig

 Import van bestellingen in  

Uw Klaes software

 Eenvoudige bediening



Naast Klaes trade   

zijn er nog andere innovatieve oplossingen 

van de firma Klaes:

 Klaes premium 

De doorgaande totaal oplossing  

uit een hand

 Klaes professional   

De omvangrijke oplossing voor alle  

ondernemingen met automatische productie

 

Klaes vario  

De flexibele instap oplossing

 Klaes 3D 

 De profiel- en materiaal onafhankelijke  

oplossing voor de serre en gevel bouw

 

Klaes IT-Oplossingen  

Van opbouw volledige infrastructuren  

voor uw software-oplossing
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