
DE INSTAP OPLOSSING VOOR MEER EFFICIËNTIE,

FLEXIBILITEIT EN GROEI
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Als kleinschalige onderneming in de kozijnen branche hebt u oplossingen 

nodig, die zich aan uw onderneming aanpassen, meegroeien en constant op de 

nieuwste stand zijn. U hebt een kozijnen programma nodig, waarmede u snel 

en eenvoudig alle belangrijkste taken op kantoor en in de productie afwikkelen 

kunt. Van zelfspreken d moet deze productieve software zich lang bewijzen.

Klaes Vario is de kozijnen software, die zowel prijsbewust als ook profes-

sioneel is. De software past zich qua prijsstelling aan het aantal opdrachten 

aan, en biedt daarbij ook de prestatie, die u  daadwerkelijk gebruikt. Planning, 

opdracht afhandeling en productie zonder storingen. Klaes Vario - de zuinigste 

oplossing voor iedere onderneming in de kozijnen branche.

 Flexibele prijsmodel - gemeten naar uw daadwerkelijke opdracht volume 

 Op maat gesneden keuze menu - passend voor een daadwerkelijke  

 productie proces

 Groei georiënteerde systeem structuur - open voor latere uitbreidingen 

K L A E S  V A R I O  –  [ W I E ]  V O O R  U  G E M A A K T . 



P R I J S B E W U S T

U  B E P A A L T  D E  P R I J S !

U hebt, als vakman in kozijnen, steeds vaker de laatste jaren 

vast gesteld, dat uw klanten steeds meer flexibiliteit van u 

eisen. Flexibiliteit met betrekking tot uw producten en diensten, 

en vooral ook flexibiliteit in prijs. 

U wilt uw doorloop derhalve optimaliseren en u heeft een software 

pakket nodig, die u professioneel ondersteunt. Gelijker tijd moet het 

software pakket ook de wensen van uw bedrijf vervullen en zij moet 

betaalbaar zijn. Juist dat zijn de sterke punten van Klaes vario.

Een Profi-kozijnen software moet niet duur zijn. Klaes vario voldoet 

aan de hoogste eisen van functionaliteit, economische zekerheid en is 

daarbij uiterst prijsbewust. 

De software is precies volgens uw wensen opgebouwd. Zij ondersteunt 

u, uw dagelijkse doorloop te optimaliseren, ook tijd en fouten en daar-

mede uw kosten te reduceren. En daarbij is Klaes vario goedkoper, dan 

u werkelijk meent!

 

U heeft de volledige vrijheid: 

Koopt u Klaes vario klassiek. Dat betekent dat, na het verwerven van 

de software licentie, u ieder jaar een bepaalde aantal opdrachten kunt 

maken. De tweede mogelijkheid, die u aangeboden wordt, u koopt  

Klaes vario met de optie „flex“.

Hier bij krijgt u een bepaalde aantal opdrachten volgens het  

„Pre-paid-systeem“. Wanneer u dit aantal opdrachten verwerkt hebt, 

kunt u opnieuw een aantal opdrachten bijkopen. Naar wens, ook via 

internet! Maar u hebt het zelf in de hand. Koopt u alleen maar zoveel 

software, als u aan opdrachten verkoopt.

Hoe dan ook, hoe groot uw onderneming is. Onbelangrijk, of u nu kozij-

nen produceert of ook in andere takken van renovatie en nieuwbouw 

bezig bent. Bij Klaes vario betaalt u een prijs, die zich aan het aantal 

opdrachten aanpast!

Hebt u dit altijd al zo gewild?



F U N C T I O N E E L

U  Z E G T ,  H O E  L A N G  G A A T  H E T  Z O !

Flexibiliteit en individuele productie zijn de sterke punten van 

uw bedrijf. Deze stelt u dagelijks als bewijs. Uw klanten vertrou-

wen op de kwaliteit van uw kozijnen. Een kozijnen pakket zal zich 

aan uw manier van werken aanpassen. Klaes Vario kan dit.

Klaes vario belooft, dat uw creativiteit geen grenzen meer kent. 

Spelenderwijs construeert u roeden of Y roeden, plaatst tussen stijlen 

en tussen dorpels of een voor gedefinieerd artikel in elk denkbaar 

kozijn type. Met inzet van alle verkrijgbare materialen - of als vrije 

constructie of met producten uit de typen bibliotheek - maakt u uw 

producten aanbod na genoeg grenzeloos. Of u nu individuele kozijn 

constructie voor de renovatie, bv in monumenten zorg, nodig heeft of 

een grote serie kozijnen voor een groot flat gebouw.

Ook hier stelt  Klaes vario u alle mogelijkheden ter beschikking. Al 

tijdens de constructie openen zich vele mogelijkheden voor het ont-

werp. Met de verbinding aan de werkvoorbereiding krijgt u de precieze 

werkstuk lijsten. Calculatie en verkoop afwikkeling laten zich met een 

druk op de knop  meer of minder automatisch leiden. Zo maakt u in een 

hand omdraai de totale opdracht beheer met Klaes vario door: van de 

eerste offerte tot aan de laatste eind afrekening.

Reeds al in de basis versie van Klaes vario zijn er alle belangrijke 

functies, die een standaard bedrijf nodig heeft. Gelijk, of een standaard 

„vader-zoon-bedrijf“ of een grotere onderneming met gemengde pro-

ducten range.

De uitbreiding van de software door verder uitbouw van componenten 

- aangepast aan uw bedrijfs grootte en uw behoefte - is daarover ten 

alle tijden mogelijk. En wanneer  de product voorwaarden veranderen, 

verandert u uw Klaes vario. Maar dat bepaalt u zelf.

Klaes vario laat zich naar uw wensen zich samen stellen. En dat is 

evenzo uniek als uw eigen bedrijf.



U I T B R E I D B A A R

U  H E E F T  H E T  G E R E E D S C H A P  V O O R  D E  T O E -

K O M S T !

Voor uitbreiding vatbaar heet: Ruim voor groei. Ook voor de ont-

wikkeling van uw onderneming. Een kozijnen pakket moet hier mee 

om kunnen gaan. 

De beslissing voor een productief software pakket is niet gemakkelijk. 

Voor allen, omdat ondernemen en ook software steeds aan veranderin-

gen onderhevig is. U vraagt zich wel eens af, waar liggen mijn zwaarte 

punten nu - en waar morgen? Is het software pakket na twee jaar nog 

wel geschikt voor mij? 

Klaes geeft met het software pakket Klaes vario de door slag gevende 

antwoorden. De overzichtelijke programma opbouw en de makke-

lijke bediening van Klaes vario maken voor u de instap makkelijk. 

Ondersteund wordt de snelle instap door onze eenmalige samen wer-

king met de toeleveranciers. Bekende leveranciers leveren hun eigen 

data in Klaes format aan om in het programma te gebruiken. Dat geldt 

voor vandaag maar ook voor de toekomst - met zekerheid.

 

Wanneer uw onderneming met de jaren heen verandert of verder 

ontwikkelt - geen probleem, Klaes vario verandert met u mee. Daar de 

systeem structuur van Klaes vario voor uitbreiding vatbaar is en daar-

mee ook voor latere uitbreidingen open staat.  En het goede daar aan is: 

alle bouwstenen werken altijd automatisch met elkaar.

Vandaag en in de toekomst stelt Klaes uw onderneming op een zekere 

hoogte. Spreekt u met ons over uw productie proces en stelt u met ons 

de geeigende componenten van Klaes vario samen voor uw bedrijf.  



D E  B A S I S  C O M P O N E N T E N

Zakenpartners beheer: stuurknop van uw kantoor organisatie

Werkvoorbereiding lijsten: 
overzichtelijke weergave van 
alle relevante informatie voor uw 
productie

Afdruklijsten: 
Naast een tekening op schaal 
krijgt de klant alle belangrijke 
informatie

SOFTWARE
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SUPPORT

IT-LÖSUNGEN
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 Proces beheer:

 Voor de snelle en eenvoudige afwikkeling van uw projecten. 

 Van offerte tot aan rekening.

 Zakenpartners beheer:

  De ondernemers breedte, centrale NAW gegevens, waarin alle 

gegevens van klanten, leveranciers, potentiele klanten en verdere 

partners bijeen komen.

 Artikel beheer:

  Naast alle complete delen voor kozijnen, kunnen ook kozijn vreem-

de artikelen zoals rolluiken, screens, horren etc. onder gebracht en 

gekozen worden. Naar wens ook met foto-tekening.

 Constructie:

 Vrije vormgeving en het maken van kozijnen in alle soorten.

 Calculatie:

  Vast stellen van de exacte materiaal en loon kosten per „druk op 

de knop“.

 Werkvoorbereiding:

  Direct na het maken van een opdracht, staan alle belangrijke infor-

matie voor de productie tot uw beschikking.

 

Klaes vario - dat is de productiefste, die u van een kozijnen soft-

ware pakket mag verwachten. Flexibel in prijs - functioneel in de 

uitvoering - uitbreidbaar voor de toekomst.

Positie tabel: uw posities in een overzicht



D E  U I T B R E I D I N G S  C O M P O N E N T E N

 Bestel moduul:

  Bestellen van profielen, beslag,  glas en algemene artikelen met een druk op de knop - op papier, per fax, per E-mail of direct online bij uw 

leveranciers.

 Capaciteit planning:

  Hoge transparantie in uw onderneming, optimale bezettings graad en betere afspraken planning, door manuele of volautomatische inplanning 

van opdrachten.

 Ronde- en schuine kozijnen:

 Volledige vrijheid bij het aanmaken van rond- en/of schuine kozijnen in alle soorten. 

 Rolluiken:

  Eenmalige presentatie door visuele weergave van rolluiken, en hogere zekerheid bij het aanmaken van automatische rolluiken toewijzing bij 

de constructie.

 CAD met doorsnede:

 Uiterste eenvoudige aanmaak van profiel doorsnedes met daarbij behorende muuraansluiting.

 Alle materialen:

 Open voor alle materialen voor kozijnen, ramen en deuren.

Klaes vario live – wanneer u dat wilt!

Wij zijn er van overtuigd, dat Klaes vario de beste oplossing voor u is. Belt u ons rustig op, stuur ons een E-mail of eenvoudig per fax, wanneer u 

Klaes vario eenmaal live wilt beleven. Wij laten u dan Klaes vario zien, hoe het werkt en leeft.

 

Functioneel - Uitbreidbaar - Prijsbewust

Bestel moduul:  
Met een klik worden uw artikelen besteld

Kapa:
Voor een snelle en overzichtelijke planning van uw projecten

Rond/Schuin:
Betoverd eenvoudig - de constructie van complexe kozijn vormen

Rolluiken:
Weergave en calculatie van uw rolluiken

CAD:
Gemakkelijke aanmaak van een profiel doorsnede - ook zonder CAD kennis



Naast Klaes vario 

 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 trade  

De innovatieve oplossing  

voor de kozijnen handel

 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

Klaes GmbH & Co. KG

Wilhelmstr. 85-87 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Germany

Fon: +49 (2641) 909 - 0 | Fax: +49 (26 41) 909 - 2000

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


