
Casestudy

LKI Käldman

LKI Käldman konstruerar och ti llverkar 
lösningar för automati sk plåthantering. LKI 
Käldman är ett  av de ledande företagen i 
Europa inom sin bransch och fi nns i Bennäs 
och Villmanstrand. Företaget erbjuder även 

mjukvara och stödtjänster för FMS-lösningar. LKI 
Käldman grundades 1979 och har över 160 anställda.

UTMANING:
•  Den befi ntlig lösning uppfyllde inte längre företagets 
 behov
•  Att  hjälpa ingenjörer att  påskynda deras arbete

LÖSNING:
•  Implementerade SOLIDWORKS PDM Professional 
 med PLM Group
•  Träning på två dagar för alla medarbetare som skulle 
 använda det nya systemet
•  PLM Group implementerade lösningen snabbt och  
enkelt för kunden 

RESULTAT:
•  SOLIDWORKS PDM Professional kortade ner 
 konstrukti onsprocessen rejält
•  PDM-lösningen erbjöd ännu bätt re kapacitet att  
 behandla fi ler

”Vi är mycket nöjda med PLM Groups 
hantering av hela projektet. Alla delområden 
sköttes utan problem och det var 
förvånansvärt lätt att komma igång med 
det nya systemet. Det här projektet var helt 
enkelt lyckat”. Benny Strömberg, IT-ansvarig 
vid LKI Käldman.

www.lki.net

Kari Järviö, Daniel Häggblom och Benny Strömberg.



”Vi ville ha en bätt re lösning eft ersom vi hade vuxit 
ur den gamla. Allt fl er använde programmet och 
antalet fi ler hade ökat. Det gamla PDM-programmet 
uppfyllde inte längre våra behov, så vi bestämde oss 
för att  hitt a en eff ekti vare lösning. Vi ville förkorta 
konstruktörernas arbete eft ersom de dagligen 
brott ades med det långsamma programmet, vilket 
i sin tur tog upp värdefull arbetsti d”, berätt ar Benny 
Strömberg, IT-ansvarig vid LKI Käldman.
”Vi har samarbetat med PLM Group sedan 2010. 
2015 beslutade vi oss för att  implementera SOLID-
WORKS PDM Professional. SOLIDWORKS PDM 
Professional passades in i företagets andra IT-projekt 
och system genom en relati vt enkel integrering”, 
fortsätt er Benny. 

Från tester till arbetsbord
Kari Järviö, Key Account Manager vid PLM Group 
Suomi säger: ”Vi kom snabbt igång med implemen-
teringen eft er att  vi tecknat avtalet. Vi satt e upp en 
testmiljö och testade systemet i ungefär en vecka. 

Totalt sett  tog testet omkring två veckor. Den största 
risken med sådana här projekt är överföringen av 
befi ntliga data ti ll det nya systemet, men i det här 
fallet gick det smidigt.”
Benny fortsätt er: ”PLM Group undersökte våra 
behov och byggde upp testmiljön, och vi testade hur 
systemet fungerar. Övergången gick smidigt och pro-
grammet passar oss bra. Konstruktörerna utbildades 
i det nya programmet i god ti d innan det togs i bruk. 
Dataöverföringen gjordes i form av en masskörning 
över en helg, dvs. den påbörjades vid arbetsdagens 
slut på fredagen och var klar på måndag morgon. 
Konstruktörerna kunde börja använda det nya pro-
grammet direkt på måndag morgon.”
LKI Käldmans personal utbildades i det nya program-
met under två dagar. Första dagen utbildades alla 
användare och konstruktörer, andra dagen adminis-
tratörerna, dvs. huvudanvändarna. ”Det räckte med 
en endagsutbildning för oss, eft ersom programmet 
i sig är så lätt  att  använda. Vi vill hålla saker och ti ng 
enkla, eft ersom allt fungerar smidigt då. Det blir 
mycket bätt re så”, förklarar Benny.
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Ett  smidigt genomförande 
av ett  nytt  PDM system

Bakgrunden ti ll LKI Käldmans 
beslut att  skaff a SOLIDWORKS 
PDM Professional är rätt  vanlig. 
Företagets befi ntliga PDM-
lösning lyckades inte längre 
uppfylla företagets behov, och 
eft er en grundlig utvärdering 
beslutade man sig för att  byta ut 
den mot en ny. 

Resultat 
På LKI Käldman tycker man att  SOLIDWORKS PDM 
Professional passar dem perfekt och är precis vad de 
var ute eft er. Programmet har framför allt förkortat 
konstrukti onsprocessen. Daniel Häggblom, konstruk-
tör vid LKI Käldman, deltog i implementeringen av 
SOLIDWORKS PDM Professional både när det gäller 
defi niering av systemets funkti oner och testning. 
”Före det första PDM-programmet fanns fi lerna på 
hårddiskar och reviderades manuellt. Nu skapas det 
allti d en ny fi l av revisionen, och någon gång i fram-
ti den länkas fi len och innehållet i den automati skt 
ti ll ERP-systemet. Dessutom kan vi enkelt öppna 
gamla revisioner om vi vill se hur de såg ut förr. Det 
var extremt svårt med det gamla programmet. Alla vi 
konstruktörer tycker att  SOLIDWORKS PDM Profes-
sional är extremt snabb jämfört med det gamla pro-
grammet och att  sökverktyget är väldigt bra att  ha i 
arbetet. Dessutom blir processen med att  godkänna 
ritningarna ännu lätt are eft ersom arbetscykeln är 
uppbyggd kring vårt sätt  att  arbeta”.
”Med det nya programmet kan man dessutom 
arbeta på distans”, fortsätt er Benny.

Samarbetet med PLM 
Group fortsätter

Både LKI Käldman och PLM Group är 
nöjda med den lyckade implement-
eringen av PDM-projektet. Härnäst 
tänker de länka PDM-programmet ti ll 
ERP-systemet så att  man kan överföra 
produktstrukturer från ett  system ti ll ett  

annat. Tanken är att  eliminera allt manu-
ellt arbete mellan systemen och minimera 

mängden mänskliga fel. 
”I det här projektet var det vikti gt att  migre-

ringen från det gamla systemet fungerade bra. 
Det är oft a svårt när man ersätt er ett  gammalt 

datasystem med ett  helt nytt  system. En annan vikti g 
aspekt var att  man lyckades hålla projektet enkelt 
och kort. Oft a brukar den här typen av projekt vara 
komplicerade och inte användarvänliga, medan 
enkla projekt allti d fungerar”, berätt ar Kari.
”Vi är mycket nöjda med PLM Groups hantering av 
hela projektet. Alla delområden skött es utan prob-
lem och det var förvånansvärt lätt  att  komma igång 
med det nya systemet. Det här projektet var helt 
enkelt lyckat”, berömmer Benny.


