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WH OKNA

Usługi Winkhaus

Usługi informatyczne
Winkhaus Polska
Nasza firma jako jedyny producent okuć do stolarki okiennej, oferuje stały i profesjonalny
serwis informatyczny. Jesteśmy twórcą wiodącego na polskim rynku oprogramowania WH
OKNA, służącego do kompleksowego zarządzania produkcją i sprzedażą stolarki otworowej.
Gwarantujemy jego pełne, profesjonalne wdrożenie oraz serwisowanie w ramach współpracy
handlowej.

Podstawowe funkcje programu WH OKNA:

Kompatybilność
pozwala na komunikację i wymianę danych z

Sieć

programami finansowo-księgowymi do zarzą-

WH OKNA jest programem sieciowym, pracu-

dzania całym przedsiębiorstwem (np. SYMFO-

jącym w oparciu o serwer MS SQL,

NIA, MACROSOFT),

Projektowanie

Wersja dealer

umożliwia konstruowanie wszystkich typów

posiada w pełni działającą wersję dealerską

okien i drzwi,

(używanie przez dowolną ilość punktów handlowych), łącznie z komunikacją elektroniczną

Kalkulacja

(przesyłanie zamówień od dealerów i komuni-

daje dużą dowolność w sposobie wyceny w

kacja z nimi za pośrednictwem INTERNETU),

zależności od potrzeb producenta. Na podstawie realnych kosztów zużycia materiału

Optymalizacja

umożliwia zarówno proste jak i bardzo za-

gwarantuje pełną optymalizację cięcia profili

awansowane kalkulacje cen,

oraz wzmocnień (łącznie z drukiem etykiet),

Cenniki

Sterowanie

umożliwia tworzenie cenników rastrowych dla

jest przystosowany do sterowania maszynami

handlowców zgodnie z wybranym sposobem

do produkcji okien. W chwili obecnej program

wyceny,

steruje wieloma typami pił do cięcia profili,
piłami do cięcia wzmocnień, centrami obrób-

Komunikacja

czymi oraz centrum Lemuth – automatycz-

pozwala na komunikację elektroniczną z do-

nym stołem do okuwania okien.

stawcami komponentów produkcyjnych (okucie, szyba, profil),

Pragniemy podkreślić, iż na każdym etapie
wdrożenia systemu WH OKNA gwarantujemy
profesjonalną pomoc naszych specjalistów
– informatyków. Również po zakończeniu
wdrożenia mogą Państwo liczyć na serwis
programu, uaktualnienia oraz szkolenia pracowników.
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Moduły dodatkowe programu
WH OKNA
Oprócz funkcji podstawowych program WH OKNA posiada moduły dodatkowe, wspomagające wybrane obszary działania przedsiębiorstwa produkującego okna. Moduły obsługują takie dziedziny jak np. monitorowanie przebiegu procesu produkcji, przepływ
raportów, gromadzenie i analiza danych produkcyjnych, planowanie produkcji, projektowanie obiegu dokumentów, sterowanie
maszynami, współpraca z kooperantami zagranicznymi itp.
Oto najczęściej stosowane rozwiązania:

WH Designer

WH Net

WH Planer

Narzędzie do projektowania

Zapewnia tzw. „bezpapierowy”

Służy

zaawansowanego

Służy do tłumaczenia progra-

obiegu dokumentów w przed-

obieg dokumentów produk-

planowania produkcji okien

mu (łącznie z bazą danych)

siębiorstwie. W module WH

cyjnych. Dokumentację tech-

w prosty i zrozumiały sposób.

na inne języki. Zapewnia spój-

Designer określane są upraw-

nologiczną stanowią raporty

ność obcojęzycznej wersji de-

nienia użytkowników progra-

elektroniczne, wyświetlane na

alerskiej z bazą danych pro-

mu WH OKNA oraz droga,

monitorach, przy stanowis-

ducenta.

którą pokonują poszczególne

kach produkcyjnych. System

dokumenty.

opiera się na technologii ko-

do

DB Trans

dów kreskowych i skanerów.

Winkhaus Plus

++ Pozwala w sposób
optymalny dostosować
działanie programu WH
OKNA do struktury

++ Pozwala rejestrować

++ Usprawnia rozpisywanie

++ Pozwala na obsługę

i analizować każdy etap

zleceń na poszczególne

kontrahentów

produkcji okien.

linie produkcyjne

zagranicznych,

i kolejne terminy

wyposażonych w program

++ Umożliwia dostęp on-line

organizacyjnej danej

do informacji o stanie

produkcji. Pozwala także

WH OKNA, w taki sam

firmy.

realizacji poszczególnych

zaplanować terminy

sposób jak dealerów

zleceń.

transportów i montaży.

krajowych.

++ Dane z systemu używane

++ W czytelnej formie

są jako baza danych do

dostarcza planiście

kalkulacji kosztowych

wszystkie dane potrzebne

i rozliczania produkcji.

do pracy.
++ Przyspiesza planowanie
i eliminuje pomyłki.
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