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Ny support på MPD Kalkyl 
 
Målaremästarna har beslutat att flytta supporten av sitt kalkylprogram från Uno 
Sjöbeck AB till Hantverksdata.  
 
Från och med den 1 oktober kommer därför supporten på MPD Kalkyl att byta 
såväl nummer som personer. Hantverksdata kommer att ta över både support och 
underhåll av MPD Kalkyl. 
 
På Hantverksdata kommer främst Peter Larsson att svara i telefon när det gäller 
supportfrågor. Peter har tidigare arbetat som mätare på Målerifakta och som 
kalkylator i måleribranschen under många år. Han är således mycket kompetent i 
kalkylprogrammet. Nu senast har Peter arbetat som kalkylator på Larsson 
Örnmark Målerifirma.  
 
Peter kommer att samarbeta med Hantverksdatas utvecklare både när det gäller 
att sköta underhållet av det befintliga kalkylsystemet och i arbetet att ta fram ett 
nytt kalkylsystem för måleribranschen. Arbetet med att ta fram ett nytt 
kalkylprogram, som kommer att vara fullt integrerat med affärssystemet Entré, är 
redan i gång. Är du intresserad av att ingå i en referensgrupp är du välkommen att 
kontakta undertecknad. 
 
Anledningen till bytet är att Målaremästarna vill säkerställa sitt kalkylprograms 
underhåll och framtida utveckling. Vi är övertygade om att vi med våra resurser 
och vårt goda samarbete med Målaremästarna har mycket goda förutsättningar att 
förse måleribranschen med ett mycket konkurrenskraftigt kalkylprogram och en 
god support. 
 
Inget kommer att ändras för dig som kund förutom att supportnumret ändras. Det 
underhållsavtal som du redan har med Hantverksdata fortsätter att löpa på.  
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till 
undertecknad. 
 
Nytt supportnummer fr.o.m. 2009-10-01: 08-473 70 10 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Mikael Viotti, VD 
Hantverksdata 
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