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KLAES – rozwiązania
programowe dla
stolarki budowlanej
KLAES jest firmą tworzącą innowacyjne rozwiązania programowe dla
okien, drzwi, fasad oraz ogrodów zimowych. To co w 1983 roku zaczęła
jednoosobowa firma w Rosenheim, po 30 latach rozrosło się do rozmiarów
firmy międzynarodowej. Potwierdza to ponad 200 współpracowników
w 27 krajach, 25 wersji językowych i ponad 6.800 klientów w ponad 50
krajach. Oferujemy rozwiązania dostosowane do każdej wielkości firmy. Od
prostych i elastycznych rozwiązań dla tworzenia konstrukcji, aż do wysoko
zintegrowanych rozwiązań ERP dla produkcji przemysłowej. Oto rozwiązania,
które możemy zaoferować w sektorze stolarki okiennej i drzwiowej.
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• Klaes Premium
Okno jest niezwykle złożonym produktem i stawia wysokie wymagania firmie.
Przepływ pracy, zarządzanie informacją,
organizacja produkcji i kontroling muszą
być bardzo elastyczne i do tego absololutnie niezawodne. Wszystkie wydziały firmy:
handlowy, przygotowania produkcji, zaopatrzenia, produkcji, gospodarki materiałowej
oraz zarządzania mogą być ściśle powiązane.
Niezawodne daty sprawozdań, optymalna
organizacja zamówienia, ukierunkowanie
kontroli produkcji są wynikiem doskonałej
współpracy zintegrowanych komponentów
systemu. Żeby kompletne rozwiązania również przynosiły maksymalne zadowolenie,
realizacja projektu jest co najmniej tak samo
ważna jak oprogramowanie. Klaes ma stworzone odpowiednie struktury, aby pomóc

perfekcyjnie w takich projektach, począwszy od analizy, aż do samego końca procesu.

• Klaes Professional
Skupiamy się nie tylko na rozwoju innowacyjnych roz wiązań elektroniczne g o p r z e t w a r z a n i a d a nyc h ,
ale w szczególności także
na profesjonalnym ser wisie
i wsparciu. Dzieje się tak we
wszystkich wspieranych przez
oprogramowanie procesach
biznesowych. Nasza pozycja
to również odzwierciedlenie
rzeczy, których nie widać od
razu: rozwijając nasz program,
tworzymy nowe standardy dla
branży okiennej. Dzięki temu,
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że wysoko ustawiamy poprzeczkę, dostarczamy zintegrowane, praktyczne koncepcje
dla Hard – i Software w firmach. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania i elastyczny
przepływ danych lub kompletne systemy
serwerów terminali. Nasze rozwiązania IT
umożliwiają między innymi: tworzenie oferty
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z dowolnego miejsca na świecie, pracę w wielu językach dzięki modułowi
wielojęzykowemu, wygodną wycenę
przygotowaną bezpośrednio przez
partnera handlowego oraz sterowanie
maszyn online.

• Klaes Vario
Firma technicznie zorientowana
na produkcję okien potrzebuje rozwiązań dostosowujących się do niej,
rozwijających się i zawsze aktualnych. Potrzebny jest program do produkcji okien, który pozwala szybko
i łatwo stawiać wszystkie ważne kroki
w biurze i produkcji. Klaes Vario jest
oprogramowaniem okiennym, umożliwiającym mniejsz ym producentom cieszyć się zaletami korzystania
z profesjonalnego oprogramowania.
Program dostosowuje się cenowo do
wielkości produkcji i sprzedaży firmy
i oferuje usługi, które są naprawdę potrzebne. Planowanie, realizacja zleceń
i produkcja odbywa się bez strat. Klaes
Vario to rozwiązanie dla handlowo zorientowanych mniejszych producentów w branży okiennej.
• Elastyczne modele cenowe –
uwzględniające aktualny wolumen
sprzedaży
• Zindywidualizowany wybór funkcji
– odpowiednie do rzeczywistego
procesu produkcji
• Zorientowany na rozwój system
modułowy – otwarty na późniejszą
rozbudowę

• Klaes Trade
Każda firma zorientowana na zysk
potrzebuje rozwiązań, które pomogą
jej w zmaganiu z codziennymi zadaniami. Potrzebuje rozwiązań programowych, które zaspokoją jej potrzeby.
Rozwiązań, które zoptymalizują czas
i zminimalizują błędy, a tym samym
obniżą koszty. Potrzebują rozwiązania,
z którym szybko stworzą ofertę, zamówienie i fakturę, które w przyszłości będzie przetwarzać zamówienia
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pewniej i szybciej. Dzięki któremu będzie mogła automatycznie przejść do
zaległych płatności, realizować ważne
handlowe kalkulacje i w końcu wspierać korespondencję z dostawcami,
architektami i klientami. Oczywiście
to rozwiązanie musi być łatwe i przyjazne w obsłudze. Czy Klaes Trade to
takie rozwiązanie? Tak.

• Klaes E-control
Od kilku komputerowych generacji Klaes Professional wspiera połączenia sterowanych komputerowo
maszyn produkcyjnych poprzez econtrol. Nasze zespoły programistów
blisko współpracują z największymi
producentami maszyn, dlatego też
nasze interfejsy do poszczególnych
maszyn są zawsze aktualne. Niezależnie czy to skomplikowane konstrukcje, rozbudowane projekty na dużą
skalę z produkcją seryjną, czy małe
serie: wszystko jest możliwe. E-control
zapewnia połączenie i jednocześnie
wsparcie.
Wymagania nowoczesnych zakładów produkcyjnych rosną nieustannie. Dlatego też zoptymalizowany
przepływ pracy jest tym, co najważniejsze. Wystarczy wysłać zamówienie
produkcyjne poprzez kliknięcie przyciskiem myszki do centrum sterowania Twojego parku maszynowego.
Tym samym ostatni element jest na
swoim miejscu i optymalizacja staje
się faktem. Klaes Professional poprzez E-control zwiększa wydajność
maszyn, zachowując jednocześnie wysoką jakość. Począwszy od dostawy,
poprzez konstruowanie i planowanie
pracy, z przejściem na linię produkcyjną, aż do zarządzania gospodarką materiałową: sterowanie maszyn przez Econtrol jest decydującym czynnikiem
w optymalizacji wszystkich procesów
produkcyjnych. Także w przyszłości,
gdyż Klaes zatrudnia wysokiej klasy
inżynierów oraz programistów, którzy
już dziś wiedzą jakie maszyny będą
dostępne jutro.
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• Klaes E-prod

• Klaes 3D

„Elektroniczna produkcja“ w produkcji okien. Z E-prod dane produkcyjne nie będą już przenoszone na
papierze, lecz będę dostępne elektronicznie na wybranych stanowiskach
roboczych. Przez E-prod rozumiemy
więcej niż produkcję bez papieru.

Klaes 3D pomoże skonstruować
fasady i ogrody zimowe „tak łatwo” jak
okna, zaprezentować je w profesjonalny sposób oraz wycenić i wyprodukować efektywnie. Tworząc Klaes
3D uwzględniliśmy wszystkie szczególne wymagania producentów fasad

Każdy pracownik dostaje na monitor dokładnie te informacje, których
potrzebuje, a zarządzający systemem
zawsze ma podgląd tego, co dzieje
się na produkcji – bez konieczności
opuszczania gabinetu. E-prod to nowy
sposób komunikacji i organizacji. Oto
dwa krótkie przykłady:

i ogrodów zimowych ze szczególną
starannością, co przekłada się na:
• bardzo elastyczny i otwarty system
baz danych
• łatwy i indywidualny dostęp
• kompleksowe zmiany poprzez
kliknięcie przyciskiem myszki
• konstrukcje bez konieczności znajomości projektowania CAD
• realistyczne wizualizacje
• natychmiastowe rozpoczęcie pracy
z pakietem danych podstawowych
• wstępne obliczenia statyczne
• konstrukcje od 2D do 3D

• Jeden pracowników odkrył pęknietą
szybę podczas szklenia. Zamiast
marnować czas na przejście przez
zakład produkcyjny z informacją
o usterce, pracownik raportuje bezpośrednio elektronicznie poprzez
E-prod. Dzięki temu menadżer może
bezzwłocznie ponowić zamówienie.
• Na halach produkcyjnych nieustannie ktoś czegoś szuka: szyb, różnych
typów profili, akcesoriów, itp. Wystarczy podać do E-prod lokalizację
poszczególnych elementów i w momencie, kiedy pracownik potrzebuje
czegokolwiek, E-prod poda mu
dokładną lokalizację.
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O korzyściach stosowania programów Klaes będzie można porozmawiać z przedstawicielami firmy
podczas targów Ligna w Hanowerze (stoisko J32, hala 14). W celu
umówienia terminu spotkania
i odebrania zaproszenia prosimy
o kontakt (Adam Wierzman: +48
725 737 725) do dnia 28/04/2013.

