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DE PRAKTIJK:

‘Twee bedrijven,
een ambitie’

Hoewel KUFA Raamsystemen nog een relatief jong bedrijf is, staat het
in de Benelux al stevig op de kaart als specialist in kunststof kozijnen. In
korte tijd zijn op dit gebied diverse doorbraken tot stand gekomen en
de ambities van deze kozijnpionier reiken verder. Directeur Henk Weber
wil niet alleen de markt bedienen, maar ook nieuwe ontwikkelingen in
gang zetten en anticiperen op toekomstige behoeften en toepassingen
binnen de sector. “Innovatie is voor KUFA dan ook geen bijzaak maar een
randvoorwaarde”, zegt hij. “En daar is de nauwe samenwerking met Matrix
een mooi voorbeeld van.”
Al sinds de start in 2009 maakt KUFA intensief gebruik van MatrixKozijn voor de
afdelingen calculatie, werkvoorbereiding en de CNC-machineaansturing van de
productie. Volgens Weber “een slim en uitgebalanceerd softwareprogramma,
dat snel en efficiënt een groot aantal essentiële berekeningen kan uitvoeren.
Alleen draait deze software traditioneel op de PC, terwijl de markt op een
gegeven moment vroeg om een online toepassing. Dat hebben we bij Matrix
aangekaart en daaruit is een gezamenlijk initiatief ontstaan om het online
broertje van MatrixKozijn te ontwikkelen. Intern hanteren we er onze eigen
productnaam voor, maar bij Matrix heet het WebKozijn.”

“Dit is dé online offerte- en calculatiemodule om het
hele bestelproces stap-voor-stap te kunnen managen.”
Henk Weber, KUFA Raamsystemen

Online calculeren van A tot Z
Met deze online tool kunnen particulieren en wederverkopers online
calculaties en bestellingen doen, rechtstreeks bij KUFA. Na bestelling worden
de kozijnen direct geproduceerd via de CNC-aansturing vanuit MatrixKozijn.
Weber: “Het is een handige online offerte- en calculatiemodule, waarmee we
het bestelproces bij onze partners stap-voor-stap kunnen managen.

Over KUFA Raamsystemen
KUFA Raamsystemen is de toonaangevende
producent van kunststof kozijnen. Dit snelgroeiende bedrijf, opgericht in 2009, levert
een uitgebreid profiel- en kleurenprogramma,
voornamelijk aan de zakelijke markt (aannemers,
dealers en projectontwikkelaars). Het assortiment
bestaat uit zeer hoogwaardige en fraaie kozijnen,
niet alleen in standaard uitvoering, maar ook in
exclusievere series. Daarbij staat KUFA garant
voor een gunstige prijs en een ‘just-in-time’
systeem met uiterst korte levertijden.
De kwaliteit van de kozijnen wordt gewaarborgd
doordat alles in eigen fabriek wordt gemaakt –
van profiel tot eindproduct. Dit maakt het ook
mogelijk om verder te innoveren, wat onder
meer heeft geleid tot het innovatieve enkel én
dubbel HVL® kozijn, de levensechte houtnerffolie
Realwood® en diverse KOMO-certificeringen.
De specialisten van KUFA zoeken voortdurend
naar manieren om de producten en processen
te verbeteren. Dankzij de platte organisatie zijn
de lijnen kort en kunnen klanten altijd snel en
vakkundig worden geholpen.
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Daar zijn ze enorm mee geholpen, want vaak hebben ze zelf geen eigen
bestel- of offertesysteem. Dankzij WebKozijn kunnen we dat eenvoudig
faciliteren en daarmee zijn we dus meer dan alleen een leverancier van
raamsystemen. Het systeem is ook overal beschikbaar: één inlogcode
en je zit erin.”
Verbluffend eenvoudig
WebKozijn is een open en transparant systeem. Alle aspecten van het
bestelproces zijn in de online stappenmodule verwerkt. Dat maakt het
calculeren van kunststof kozijnen verbluffend eenvoudig. “In een paar simpele
stappen doorloop je het traject van klantwens naar offerte naar bestelling”,
verduidelijkt Weber. “Je geeft een paar dingen door, zoals afmetingen, soort
glas, kleuren van kozijnen en draaidelen. En dan rolt de offerte er als het
ware zó uit. Stel dat de klant een kozijnhoogte aanpast, waardoor er ergens
één onderdeeltje bij komt, dan verandert direct de prijs. Ook sturen we via
WebKozijn alle machines binnen het productieproces aan. De bestellingen
worden dus echt op maat gemaakt en je ziet meteen de daadwerkelijke prijs.
Daarbij kun je meteen accessoires en andere aanvullende producten bestellen.”
Kosteloos voor onze partners
WebKozijn is dé oplossing voor iedereen die zakelijk regelmatig kunststof
kozijnen nodig heeft. “We hebben met dit systeem alle gegevens paraat om
snel te kunnen produceren en leveren. Bijkomend voordeel voor onze partners:
ze hebben met WebKozijn geen kosten voor de aanschaf van een eigen
calculatie- en offertepakket. Dat is een service van ons. Als partner van KUFA
kun je meteen een kant-en-klare offerte uitprinten met je eigen logo en binnen
één programma al je calculaties en offertes beheren. En wil je toch even
ouderwets met ons ‘sparren’ of iets tegen het licht houden? Dan kun je gewoon
nog via de mail offertes aanvragen en bij ons bestellen.”

Ontdek Matrix WebKozijn op
www.matrixkozijn.eu

De voordelen van Matrix Software
• Geen dubbel werk door een
geïntegreerde oplossing
• Meer doen in minder tijd
• De juiste informatie bij de juiste medewerker
• Effectiviteitverbetering van de bedrijfsvoering
• Naadloze integratie met financiële software
• Een permanent bezette helpdesk met
verstand van zaken

Meer informatie: www.matrix-software.nl of bel: +31 24 34 34 380

