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Statistikk

2020 2021 2022 så langt

Utgivelser 16 15 9 

- Herav stor 0 1 1

- Herav mindre 4 3 3

Nye moduler 0 0 2?

Ny funksjonalitet 49 74 40

Endringer 92 111 55



Fokus siste året

• Funksjons stabilisering og forbedringer
• Ytelse

A. Flere runder med optimalisering av produkt beregningstid
Ny funksjonalitet og komplekse produkt gir utfordringer

B. Minneforbruk

• Kvalitet
• Innført automatisk feil rapportering

• Utseende/stil og støtte for High-DPI skjermer
• Utforskning og testing av konseptmodell fremtidens CalWin



Ting vi holder på med

• NOBB Integrasjon
• inStock integrasjon
• Beta fase av E-Tilbud
• 64 bit CalWin
• Siste justeringer på vareverdi
• Dørblad som undervarelinje
• Ferdigstille sprossemodeller



Ny WEB funksjonalitet som 
vurderes

WEB grensesnitt mot avvik
WEB Online Production
CalWin Mobil erstatning



WEB grensesnitt mot avvik

• Service
• Avviksliste på typisk mobil/nettbrett
• Legg til bilder og oppdatere beskrivelse, 

korrigerende tiltak etc.
• Varsling til saksbehandler etc.

• Registrer avvik i produksjon
• Velge blant avviksmaler
• Identifisere berørte produkter. F.eks. på 

individnivå
• Ta bilder



WEB Online Production

• Som et alternativ til dagens sjekkpunkt skjermbilder

• Tradisjonelle PC’er er relativt kostbare og administrativt krevende
• Oppdateringer av både OS og nye versjoner av f.eks. CalWin.

• Terminalserver løsninger er administrativt enklere men kan være 
krevende å sett opp med automatisk pålogging, strekkodelesere etc.

• Lisenskostnader

• Så mer fleksibel teknologi hadde vært å foretrekke
• Nettbrett, telefon og andre håndholdte enheter
• SBC (Single Board Computer) – Raspberry PI ol.
• Smart TV



CalWin Mobil 
erstatning

• Som WEB App og App på Android 
og Apple iOS

• Nøkkeltall med full fleksibilitet
• Rapporter



Oppsummering



Marked
Skandinavia
Europa

Segmenter Kundeløfte

Full ERP løsning til mellomstore og store vindu- og dørprodusenter i Europa

Små og mellomstore bedrifter i Europa som produserer vinduer og 
dører (40 mill+)
Behov:
• Tjenestebasert
• Integrasjonskapasitet
• Lokal tilstedeværelse
• Kunnskap lokale forskjeller
• Språk kunnskapOmdømme
Store bedrifter i Europa  som produserer vinduer og dører 
(300 mill+ omsetning)
Behov:
• Lokalt representert
• Prosjektstyring
• Komplett system

Anerkjent som den ledende ERP 
aktøren innenfor vindu og dørbransjen. Et 
solid og fremoverlent selskap med 
internasjonale ambisjoner.

Vi er en langsiktig samarbeidspartner 
som har spisskompetanse om dør og 
vindusbransjen og utvikler fremtidens 
digitale løsninger for dette markedet. 

Produkt Tjenester/ Leveranse

Standard,
Skybasert produkt

Release, test, 
bugfix, stabilisering

Prosjekt-
leveranse

Kundeservice/
support

RådgivingSkreddersøm
Rundt produktet
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