Variante Fenestra 2000
Programul Fenestra 2000 poate fi livrat în mai multe variante grupate în două categorii: ofertare şi producŃie.
În toate variantele de producŃie sunt incluse şi funcŃiile pentru ofertare.
Pentru alegerea soluŃiei optime pentru firma Dvs. consultaŃi şi grila de funcŃii, unde puteŃi compara toate variantele şi posibilităŃile de actualizare şi
modificări ulterioare, sau vă rugăm să ne contactaŃi pentru informaŃii suplimentare.
Ofertele realizate cu programele de ofertare pot fi transferate la atelier şi încarcate în programele de producŃie.

SoluŃii pentru ofertare

Varianta Ofertare

SoluŃii pentru ofertare şi producŃie

Varianta Start

Este destinat firmelor producătoare de tâmplărie

Este recomandat firmelor mici, pentru începerea activităŃii de producŃie. Are un preŃ

termoizolantă, care doresc să folosească programul

foatre actractiv şi conŃine toate funcŃiile de bază pentru pentru realizarea ofertelor şi

Fenestra 2000 doar pentru realizarea ofertelor de preŃ.

producŃia ferestrelor din profile pvc. Se poate utiliza doar pentru un singur tip de

În acest program se pot modifica preŃurile materialelor

profil şi maxim 2 tipuri de feronerie.

şi adaosurile comerciale pentru ofertarea tâmplăriei.

Varianta Showroom

Se pot realiza doar oferte de preŃ, şi este destinat

Varianta Start +

Este identic cu varianta Start, la care s-a adăugat modulul pentru optimizarea

pentru utilizare in showroom. Nu se poate vizualiza

debităriilor de profile. Este mai scump decât varianta Start, dar oferă în plus

sau modifica preŃurile materialelor, adaosurile

reducerea pierderilor la debitările de profile, realizând economii care amortizează

comerciale şi datele tehnice ale profilelelor, feroneriei

rapid diferenŃa de preŃ.

si sticlei. Este permis doar introducerea unui discount
pe oferta de preŃ.

Varianta Dealer

Varianta Basic

Se pot realiza doar oferte de preŃ, şi este destinat

Este destinat firmelor, care doresc să se adapteze rapid şi în continuu la schimările

dealerilor care cumpără de la producător tâmplăria

din piaŃa de tâmplărie termoizolantă. Pe lângă funcŃiile de bază pentru ofertare şi

termoizolantă pentru a revinde cu un adaos comerical.

producŃie oferă posibilităŃi de export de date (cum ar fi bon de consum, comandă de

PreŃul de vânzare este stabilit de producător la care

profile, feronerie şi sticlă) către alte programe. Se pot instala şi utiliza simultan mai

dealerul nu are acces, dar poate să introducă un adaos

multe tipuri de profile şi feronerie. Nu conŃine optimizarea debitărilor de profile.

de revânzare şi discount pe oferta de preŃ.

Varianta Dealer +

Varianta Standard

Este identic cu varianta Dealer cu diferenŃa ca dealerul

Este destinat firmelor, care doresc să utilizeze la maxim posibilităŃile oferite de

cumpără de la producător tâmplăria termoizolantă fără

programul Fenestra 2000. ConŃine toate funcŃiile din varianta Basic, la care se adaugă

sticlă, la care montează sticla şi revinde. Utilizatorul,

modulul pentru optimizarea debitării de profile. Această variantă permite comanda

pe lângă adaosul de revânzare, poate să modifice

directă din program a utilajelor de prelucrare a tâmplăriei termoizolante, cum ar fi

preŃurile pentru sticlă şi să tipărească comanda de

maşina de debitat, centru de prelucrare automată, maşina de sudat, debavurat, tăiere

sticlă cu cotelele de execuŃie.

sticlă sau alte utilaje cu comandă numerică (Modulele pentru comanda utilajelor se
achiziŃionează separat).
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