
SOLUȚIA INOVATIVA PENTRU COMERCIALIZAREA 
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Klaes reprezintă cea mai noua tehnologie software în 

domeniul comertului cu materiale pentru constructii. 

Astfel, Klaes este solutia ideala pentru atingerea 

standardelor dumneavoastra și va stabilii repere 

importante pentru succesul dumneavoastră economic.

Avand o companie orientată spre domeniul comercial, aveți 

nevoie de soluții cu ajutorul carora veti putea pune în aplica-

re diferite planuri pentru afacerea dumneavoastră de zi cu zi. 

Aveti nevoie de o solutie software care este conceputa special 

pentru nevoile dumneavoastra. O solutie care sa va ajute sa va 

optimizati programul de zi cu zi, sa economisiti timp și sa redu-

ceti erori, reducând astfel si costurile. Aveti nevoie de o soluție 

care sa vă permita să creați oferte, comenzi și facturi în cel mai 

scurt timp; care in viitor sa va ajuta sa onorati comenzile mai 

rapid și mai sigur; care sa va ajute în mod automat la obținerea 

platilor de la debitori; cu ajutorul careia veti putea face evaluări 

comerciale importante și care va fi de folos in ceea ce priveste 

corespondență cu furnizorii, arhitecții și clienții. 

Desigur ca acest software trebuie să fie rapid și mai ales,ușor de 

învățat. Există o astfel de soluție? Da!



Klaes trade – 
Simplu - Rapid – Bun

Oferte mai bune- vanzare eficienta

Klaes este software-ul ideal pentru nevoile de zi cu zi ale 

firmei dumneavoastră. Interfaţa simpla și intuitivă face 

ca utilizarea programului Klaes sa para o joaca de copii. 

În câțiva pași veti avea o oferta convingatoare, cu ajuto-

rul careia veti avea un design profesional fata de clientii 

dumneavoastra. Ferestre, usi, servicii de lucrari sau repa-

rații, chiar si articole “libere “, cum ar fi usile de interior sau 

copertinele, sunt prezentate optim. Faceti in asa fel incat 

decizia clienților de a cumpara produsele dumneavoas-

tra sa fie mai usoara. Astfel, premisele sunt in favoarea 

unor vânzări de succes! 

Aveti totul sub control

Avand o companie orientată spre succes, va sunt necesa-

re rapoarte și cifre exacte! Klaes va pune întotdeauna la 

dispozitie informațiile importante. Fie că doriti sa aflati 

marja de contributie sau castigurile, ori doriti sa generati 

un raport, pentru a face, de exemplu, o evaluare în func-

ţie de grupele de produse - bazata pe o selecţie speci-

fica a comenzilor - sau doar pentru a verifica comenzile 

deschise si a obtine plata de la parteneri. Cu Klaes aveți 

mereu totul sub control.

... Doar comandati! 

Nu ar fi fantastic? Introduceti comenzile cu ajutorul lui Klaes si 

puteti achizitiona de la furnizorii dumneavoastra usi, ferestre 

sau diferite alte obicte cum ar fi copertine, obloane, rulouri sau 

usi de interior- si asta cu un simplu click. Depinde de dumnea-

voastra dacă doriți să faceti comanda prin fax, e-mail sau fisier 

de tip XML. Comandati simplu si rapid!



Gestionarea  

procesului 

Conceperea simpla și rapida 

de oferte, transformarea oferte-

lor in comenzi și în cele din urmă 

scrierea facturilor partiale sau finale. 

Acestea sunt sarcinile zilnice importante 

pe care le veti efectua de acum inainte cu 

ajutorul lui Klaes. In cadrul procesului Klaes, totul 

se leaga. Toate ofertele, comenzile, notele de livrare, 

facturile și notele de credit ale unei operațiuni sunt afișa-

te în mod clar. Astfel puteti accesa usor documentele.

Administrarea partenerilor de afaceri

Managementul partenerilor de afaceri din cadrul proiectului Klaes servește 

drept bază de date centralizată în care se afla toate informațiile legate de clienții, 

furnizorii, persoane interesate și alți parteneri. Astfel obtinenti in cel mai scurt timp in-

formatiile clasice legate de adrese precum și informații suplimentare, de exemplu, tranzacțiile 

clienților, facturi deschise sau o prezentare detaliată a tuturor corespondențelor efectuate cu un partener 

de afaceri.



Oferta Klaes include 
urmatoarele 

Construcția tipurilor de ferestre 

Constructia simpla si rapida a tuturor tipurilor de feres-

tre și uși este unul din punctele forte ale prgramului 

Klaes. Posibilitatea de a crea modele complexe le 

permite chiar și utilizatorilor orientati spre dome-

niul comercial sa faca schite rapid si precis. Calcu-

larea automată a prețurilor va fi facuta de Klaes.

Administrarea articolelor 

Cu ajutorul administrarii articolelor Klaes puteti 

coordona toate informațile in favoarea afacerii 

dumneavoastră. Nu contează dacă este vorba des-

pre o fereastră sau un obiect de alt tip. Desigur, aveți 

posibilitatea să adaugati fiecarui element un grafic, ast-

fel încât să obtineti o propunere convingatoare din punct 

de vedere vizual pentru clientii dumneavoastra.



Conceperea simpla și rapida de oferte, transformarea ofertelor 

in comenzi și în cele din urmă scrierea facturilor partiale sau 

finale. Acestea sunt sarcinile zilnice importante pe care le veti 

efectua de acum inainte cu ajutorul lui Klaes - acum si online. 

Și un alt lucru: poate fi util sa lucrati de la birou, dar cu aju-

torul lui Klaes nu mai este neaparat necesar! Klaes va permite 

sa lucrati de oriunde doriti. Tot ce aveti nevoie este accesul la 

internet, UMTS sau LTE – si gata!

Și cum va funcționa asta? Foarte simplu: deschideti calculato-

rul, conectati-va la internet și ati pornit!

Conceperea simpla și rapida de oferte, transformarea 

ofertelor in comenzi și în cele din urmă scrierea facturilor 

partiale sau finale. Acestea sunt sarcinile zilnice impor-

tante pe care le veti efectua de acum inainte cu ajuto-

rul lui Klaes - acum si online.

Klaes cloud -
transforma visele in realitate 



Deschideti o filiala pe internet pentru magazinul 

dumneavoastra - cu Klaes webshop!

Cu ajutorul Klaes webshop aveți la îndemână un instrument care vă 

permite sa va puneti în valoare produsele, iar asta fără cunoștințe de 

programare!

Introduceti pe webshop datele programului ales de dumneavoastra 

pentru constructia de ferestre Klaes și ajustați-l la design-ul dumnea-

voastra personalizat. Alegeti reduceri speciale pentru dealerii dumnea-

voastra convenabil și confortabil. Ajustări ale preturilor sau actualizari de 

conținut se pot face cu un simplu click.

Actualizare- Cu această soluție extrem de moderna, dar totusi simpla și eficienta, 

va puteti deschide noi posibilitati pe piață.

Klaes webshop - 
Activeaza online simplu si rapid 

 Design individual

 Exportarea datelor, inclusiv preturi,

 din software-ul Klaes

 Prezentarea produselor dumneavoastra

 Nu necesita cunostiinte de programare

 Importarea comenzilor in software-ul Klaes

 Servire optima 



In afara de Klaes trade, 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 vario 

Solutia flexibila

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
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