
 

Chcete se dozvědět více?  
Kontaktujte nás:

Klaes CZ s.r.o.
Pod Horou 319/3
CZ-274 01 Slaný
Telefon: +420 312 522 152
Internet: www.klaes.cz

•  Přímý přístup bez instalace

• Vždy aktuální verze programu

•  Vždy aktuální data

• Automatická záloha dat

• Řešení pro více uživatelů bez 
vlastní sítě

• Přístup odkudkoliv, kde je  
internet k dispozici

Vaše výhody jako 
obchodníka:

Jednoduše a rychle vytvářet nabídky, převádět nabídky do zakázek a nakonec  
vystavit částečné nebo konečné faktury. To jsou každodenní důležité úkoly, které 
budete v budoucnosti uskutečňovat s Klaes trade. Pracujete vždy s aktuální verzí 
programu a s aktuálními cenami Vašeho dodavatele oken. O aktualizace software a 
zálohy dat se starat vůbec nemusíte. 

Jak to funguje? Velice snadno:

Zapněte počítač, připojte se na internet a jdeme na to!

Klaes cloud - 
naplnění Vašich přání! 

Základní data

Záloha dat

Ceny

Operační systém

Technická data

Administrace

Typová okna

Antivirová ochrana

Stavební elementy obchodníků, kteří 
používají Klaes trade prostřednictvím cloud

Stavební elementy 
obchodníků

Výrobce 

Aktuální data od výrobce 



Je leckdy časově náročná 
záležitost. Musí být vytvořena 
záloha dat, je zapotřebí  
nainstalovat aktualizace, musí být 
provedena na náhodném příkladu 
kontrola, zda-li je vše v souladu.  
Tyto činnosti jsou pro Vás už  
minulostí.

Už nikdy nebudete muset žádat o 
aktuální ceny Vašeho dodavatele a 
ty pak složitě nahrávat!  
Vždy pracujete s aktuálními daty 
Vašich dodavatelů.

Vaše data jsou v mnoha ohledech 
v naprosto bezpečných rukou. 
Denní profesionální správa Klaes 
serveru se stará o bezpečnost 
Vašich dat – dnem i nocí!

Práce s velkým množství 
zaměstnanců v rámci programu 
Klaes, tak jak máte rádi.  
Vlastní síť není zapotřebí, jediné 
co potřebujete je jen odpovídající 
počet přístupů na internet.

Práce v kanceláři má jistě smysl, 
ale s Klaes cloud není nutná.  
Vše, co potřebujete, je jen přístup 
k internetu – hotovo!

Přímý přístup 
bez instalace

Mít vždy nainstalovanou 

aktuální verzi programu 

Vždy aktuální data

Automatická záloha dat Řešení pro více uživatelů 
bez vlastní sítě

Přístup odkudkoliv, kde 

je internet k dispozici

Klaes CZ s.r.o. | Pod Horou 319/3 | CZ-274 01 Slaný
Tel +420 312 522 152 | E-Mail klaes@klaes.cz | Internet www.klaes.cz

Pracujete jednoduše přes  
internet „online“. Lokální instalace 
na Vašem počítači nebo síti není 
zapotřebí.


