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CalWin AS tilbyr IT-løsninger for vindus- og dørprodusenter.  De utvikler stadig nye mo-
duler og funksjoner for å gjøre salg og produksjonen både enklere og mer effektiv.   I 
desember flyttet de inn i nye lokaler i Spjelkavik, tidsnok til å kunne feire sine 30 år i bran-
sjen i år i 2015.  
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30 år i bransjen

I 1985 ble CalWin startet av H-Vin-
du-produsenter for å utvikle program-
vare for bedriftene. Da produsentene 
begynte å undersøke IT-løsninger, fant 
de ingen som var godt nok egnet til 
sitt bruk.  Derfor bestemte de seg for 
å starte en bedrift selv, som da het H-
data. Etter hvert har flere frittstående 
bedrifter også blitt kunder. I dag har et 
femtitalls kunder tilsammen.  Flere av 
de opprinnelige stifterne av selskapet er 
fortsatt eiere av CalWin i dag.

Satser i utlandet
Johan Fausa har hatt ulike verv i 
CalWin i 14 år, før han gikk inn som 
daglig leder i 2013.  I dag er de 10 
ansatte, og de forventer at 2015 vil 
ligge på omtrent samme nivå som i fjor 
når det gjelder omsetning.  CalWin 
er på jakt etter nye markeder også 
utenfor Norge.  -Det er ikke så mange 
nye produsenter som dukker opp her 
til lands, sier Fausa, derfor begrenser 
markedet seg selv.  I Sverige har de fått 

flere kunder i senere tid, og Storbritan-
nia er et voksende område.  

Lokalt samarbeid
I Storbritannia er de avhengig av lokalt 
samarbeid, og dette ble til noe tilfeldig.  
CalWin implementerte systemet sitt 
i en svenskeid fabrikk i England.  En 
av mennene som var med på installa-
sjonen ble så fasinert av programvaren 
at han ønsket å jobbe sammen med 
CalWin.  Dermed startet han sin egen 
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bedrift, der han selger løsningene til 
bedrifter i Storbritannia.  De siste to 
årene har de fått fire nye produsenter i 
England og Skottland.  Livet er fullt av 
tilfeldigheter, smiler Fausa.  

Produktutvikling
Vindu og dørprodusente har vært på 
hugget de siste årene og investert mye 
i maskiner.  CalWin har flere ganger 
vært med kundene sine til maskinpro-
dusentene.  Dette gjør de for å sikre 
at samspillet mellom programvaren 
til CalWin og maskin blir best mulig.  
Slik får de best utnyttelse av maskinin-
vesteringene de har gjort, sier Gardien.  
 -Vi jobber sammen med kundene for 
å komme fram til den riktige løsningen 
for dem.  Programvaren til CalWin er 
standardisert, men installasjonen er 
alltid skreddersydd. -Nye kunder betyr 
at vi må tenke nytt, og slik utvikler vi 
oss hele tiden, fortsetter Gardien.  Nye 
versjoner og moduler utvikles konti-
nuerlig.  

Brukerdager
Annet hvert år arrangerer CalWin 
brukerdager der de samler kunder 
til diskusjon og presentasjon av nye 
moduler og versjoner.  Nå ser de fram 
til sine første brukerdager i Storbritan-
nia.  –Det skal bli spennende, synes 
Johan Fausa.  

Samarbeid med ACT
CalWin har nå inngått et samarbeid 
med ACT Logimark AS.  Gjennom 
RFID-teknologi har de to bedriftene 
levert sin første RFID-løsning gjen-
nom kommunikasjon mellom CalWin 
og LogiFlow Programvare.  Merking 
av produkter eller emner så tidlig som 
mulig i produksjonsprosessen gir bedre 
kvalitetskontroll. 

Ut i SKYENE
Framtiden banker hardt på døra, og 
CalWin har begynt å tenke på den 
berømte ”skyen”.  –Vi utvikler nå 
CalWin Cloud som skal være for de 

små og mellomstore bedriftene, fortel-
ler Gardien.  -Vi gjør dette for å kunne 
være tilgjengelige for flest mulig.  
Gjennom CalWin Cloud trenger du 
ikke lenger å installere programvaren 
i bedriften din, men du kan logge deg 
inn via internett.  Denne tjenesten kan 
leies isteden for å kjøpes, og investerin-
gen blir derfor mindre.  I likhet med 
en vanlig CalWin installasjon vil det 
ligge en mal i bunnen som tilpasses 
kundens behov.

Tett samarbeid
CalWin ønsker å bli sett på som en 
samarbeidspartner.  -Vi jobber tett 
sammen med kunden, og det er viktig 
for å få til den beste og mest riktige 
løsningen for de produkter og den 
produksjonen kundene har.  Derfor 
håper vi at stadig flere ser den fordelen 
det gir å ha et best mulig ERP systen.  
Dette gir økt effektivitet og konkur-
ransekraft i et krevende marked, 
avslutter Fausa.  

•  Vi selger Italiensk verktøy,  maskiner og MC
•  Vi driver service og vedlikehold.
•  Sliping og produksjon av 
   alle typer skjærende verktøy.

Boks 8040 Spjelkavik 
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00 
Epost: post@lieds.no

Ta kontakt med oss!

Kontakt Jan Arild Lied på tlf: +47 48 31 95 21

Et HAV av muligheter

Vinduslinjer 
til ethvert behov fra 
1-6 komponenter 
i minuttet.


