




“”Valmistava teollisuus on ollut kehitystyömme 
keskipisteessä jo 40 vuotta, mikä tekee yrityksestämme ERP-
järjestelmätoimittajana ainutlaatuisen. Pitkä kokemuksemme 
ja osaamisemme yhdistettynä uusimpaan tekniikkaan tekevät 
MONITORista varman tulevaisuuden vaihtoehdon.”

Morgan Persson, toimitusjohtaja



Historiamme

1974 1982 1987

1997 2016

Åke perustaa 
Verkstadsteknik 
Persson & Co 
-nimisen yrityksen.

Ensimmäisen 
sukupolven 
MONITOR-
versio ABC 800 
-tietokoneille 
julkaistaan.

Toisen sukupolven 
MS-DOS-pohjainen 
versio PC-koneille 
julkaistaan.

Neljännen sukupolven 
versio Windows-koneille 
julkaistaan. MONITORista 
on kehittynyt kattava 
toiminnanohjausjärjestelmä.

Viidennen sukupolven 
MONITOR 
toiminnanohjausjärjestelmä, 
MONITOR G5, lanseerataan 
syksyllä.

Työntekijöitä 160.
Asiakkaita yli 3 000.

Monitor ERP System AB:n perustaja Åke Persson syntyi Ytterhavran kylässä Keski-
Ruotsissa. Åke keksi jo nuorena kotimaatilalla työskennellessään keinoja, joilla työntekoa 
voitaisiin rationalisoida ja tehostaa.

1985

Ratkaiseva valinta 
MS-DOSin ja Unixin 
väliltä.

1992

Ohjelmiston 
ensimmäinen 
kansainvälinen 
asennus Puolaan.

1991

Kolmannen 
sukupolven versio 
julkaistaan.

1993

Yritys muuttaa 
nimekseen Monitor 
Industriutveckling AB.

2012

Monitor perustaa 
tytäryhtiöt Suomeen, 
Puolaan, Malesiaan ja 
Kiinaan. Yritys muuttaa 
nimekseen Monitor ERP 
System AB.

2000

Työntekijöitä 36.
Asiakkaita 450.

2008

MONITOR G5 
-projekti
käynnistetään.
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Morgan ja Åke Tekniska Mässan -messuilla vuonna 1983.





Kansainvälinen yritys, jolla on toimipisteitä useissa maissa

Monitor on yrityksen perustamisvuodesta 1974 lähtien 
auttanut valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä parantamaan 
tuottavuuttaan ja siten pienentämään tuotantokustannuksiaan. 
Nykyään olemme yksi johtavia ERP-järjestelmätoimittajia. 
Pääkonttorimme sijaitsee Ruotsin itärannikolla Hudiksvallissa, ja 
yrityksellämme on useita toimistoja eri puolilla Ruotsia. Meillä 
on tytäryhtiöt Suomessa, Puolassa, Kiinassa ja Malesiassa 
sekä yhteistyökumppaneita Tanskassa, Norjassa, Virossa, 
Latviassa ja Liettuassa, joten palvelumme ja tuotteemme ovat 
kansainvälisesti saatavilla.
 
 

Monitorilla on tällä hetkellä yli 200 työntekijää, ja 
hoidamme kaiken myynnistä koulutukseen ja tukipalveluun 
yrityksen sisällä. Meillä on yli 40 vuoden kokemus alalta, ja 
järjestelmämme on vuosien saatossa voittanut useita palkintoja 
käyttäjäystävällisyyteen, toimivuuteen ja asiakastyytyväisyyteen 
perustuen. Kehitämme MONITORia tiiviissä yhteistyössä 
valmistavan teollisuuden asiantuntijoiden kanssa, minkä 
ansiosta toimittamamme järjestelmä soveltuu erityisen hyvin 
konepajateollisuudelle.

Tuhannet yritykset ympäri maailmaa käyttävät toiminnassaan 
päivittäin MONITORia.
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Monitorille on vuosien saatossa kertynyt laaja kokemus 
valmistavan teollisuuden eri aloista. Kaikilla on omat haasteensa 
ja priorisointialueensa, mutta MONITORin kattavien toimintojen 
ansiosta jokainen yritys löytää juuri itselleen tärkeät ratkaisut 
toimintansa optimaalista ohjausta varten. 

Metalliteollisuus – Monet metalliteollisuusalan asiakkaistamme 
toimivat mm. leikkaus-, taivutus-, sorvaus-, jyrsintä-, katkaisu-, 
valu- ja hitsaustehtävien parissa. MONITORin avulla he pystyvät 
seuraamaan, mitä tuotannossa tapahtuu. Graafinen suunnittelu 
tarjoaa hyvän yleiskuvan tilanteesta ja koneintegraatio 
tarkat tiedot eri koneiden käytöstä. Jäljitettävyyttä varten 
järjestelmässä on eränumeroiden ja sertifikaattien hallinta.

Koneteollisuus – Koneteollisuusalan asiakkaamme ovat 
usein suurien rakenteiden parissa projektimuotoisesti 
työskenteleviä yksittäiskappaleiden valmistajia. He arvostavat 
MONITORin CAD-integraatiota, joka säästää aikaa ja minimoi 
virheitä. Tuotekonfiguraattorimme on suosittu lisätoiminto 
sellaisten yritysten parissa, joiden tuotteita valmistetaan 
erilaisina versioina. Konfiguraattorin avulla on helppo luoda 
tarjouksia ja tilauksia eri vaihtoehdoille. Järjestelmän kattavat 
materiaalisuunnittelutoiminnot ja keräilymahdollisuus 
ennen asennusta helpottavat suurien materiaalirakenteiden 
valmistusta. MONITORissa on myös sarjanumeroiden ja 
jäljitettävyyden hallinta jälkimarkkinoita varten.

Muoviteollisuus – Muoviteollisuudessa tärkeässä asemassa 
ovat työkoneet ja suunnittelu. MONITORin koneintegraation 
avulla käytetty aika ja kappalemäärä on mahdollista 
päivittää työkoneista suoraan tilauksiin, mikä mahdollistaa 
toiminta-ajan ja seisokkien tarkan seurannan. Järjestelmässä 

on työkalurekisteri, jossa suurien ja kalliiden työkalujen 
suunnittelut, kalibroinnoit ja huollot hoituvat kätevästi.

Elektroniikkateollisuus – Elektroniikkateollisuudelle tyypillistä 
on komponenttien suuri määrä ja pitkät hankinta-ajat. 
Materiaalinohjaus on toisin sanoen A ja O. Usein materiaalit 
ostetaan ennusteiden ja budjettien pohjalta. MONITORissa 
on erittäin hyvät varastonohjaustoiminnot. Varastonkäsittely 
hoituu tehokkaasti mobiililaitteilta, ja esim. keräilyt voidaan 
syöttää suoraan keräilypohjanäkymään. Asennuksen jälkeen 
tehtävien testien tulokset on mahdollista tallentaa MONITORiin 
ja sisällyttää asiakkaille lähetettäviin tuotekuvauksiin ja 
sertifikaatteihin.

Puu- ja huonekaluteollisuus – Puu- ja huonekaluteollisuuden 
asiakkaat voivat olla joko huonekalujen massavalmistajia 
tai projektimuotoisesti työskenteleviä kauppojen 
sisustuskalusteiden valmistajia ja kaikkea siltä väliltä. 
Tuotekonfiguraattori on erityisen kätevä pehmustettujen 
huonekalujen valmistajien keskuudessa, joilla on 
tuotteilleen usein erilaisia väri- tai materiaalivaihtoehtoja. 
Tuotekonfiguraattori on myös mahdollista yhdistää 
tarjoamaamme verkkokauppaan, jolloin ostosten teko on 
asiakkaille helppoa.

Autoteollisuus – Autoteollisuus perustuu kommunikointiin 
asiakkaiden kanssa. MONITORin kattavan EDI-ratkaisun avulla 
tilaukset ja toimitussuunnitelmat latautuvat automaattisesti, ja 
järjestelmä luo tilaus- ja uudelleensuunnitteluehdotuksia. Lyhyet 
hankinta-ajat ja nopeat muutokset edellyttävät tehokasta 
tuotannonsuunnittelua.

Valmistavan teollisuuden
yrityksille optimoitu





MONITOR TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ
Valmistavalle teollisuudelle optimoitu 
kattava ERP-järjestelmä
MONITOR G5 on viidennen sukupolven MONITOR 
toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä koostuu kuudesta 
moduulista: Tuotanto, Osto, Myynti, Varasto, Työajanseuranta 
ja Laskenta. Moduulit kattavat kaikki valmistavan teollisuuden 
yritysten toiminnat.

Integroitu liiketoimintatiedon hallinta (BI)
MONITORissa on integroitu BI-työkalu, joka sisältää valmiit 
näkymät eri moduulien tiedoille. Liiketoimintatiedon 
hallinta helpottaa strategista päätöksentekoa yrityksen 
tulosten parantamiseksi. BI-työkalu näyttää tiedot 
helposti analysoitavassa muodossa, mikä tukee harkittua 
päätöksentekoa.

Liikeviestintää parhaimmillaan
MONITOR-to-MONITOR on toiminto, joka helpottaa viestintää 
MONITORia käyttävien asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Kun 
esim. lähetät tai vastaanotat tilauksen tai tilausvahvistuksen 
MONITORissa sähköpostitse, linkkinä lähetetään xml-
tiedosto, jota vastaanottaja voi käyttää rekisteröidäkseen 
tapahtuman omaan MONITOR-järjestelmäänsä. Tiedosto 
tuodaan MONITORiin suoraan sähköpostiviestistä vetämällä ja 
pudottamalla.

Uusimmat tiedot aina mukana
MONITOR G5:ssä on vakiona mobiilisovellus, jonka 
kautta näet tietosi, missä oletkin. Myyjät voivat nähdä 
tietoja aktiviteeteista, asiakkaista ja tarjouksista suoraan 
matkapuhelimesta, ja varastotyöntekijät voivat tehdä 
inventointeja, siirtää varastosaldoja, kerätä materiaalia tai 
kirjata saapumisia ja toimituksia. Käyttömahdollisuuksia on 
monia. 
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Yksi järjestelmä – monta mahdollisuutta
MONITOR on käyttövalmis järjestelmä, jota tuhannet 
yritykset ympäri maailmaa käyttävät. Lähtökohtanamme on 
kokonaisuuden hahmottaminen. Haluamme tarjota kullekin 
asiakkaalle parhaiten toimivat ratkaisut.

MONITOR sisältää aina kaikki perusmoduulit. Yrityksen 
tarpeiden mukaan järjestelmää on mahdollista täydentää 
lisätoiminnoilla. Lue tarjoamistamme lisätoiminnoista sivulta 
14. 

Tarpeen vaatiessa voimme myös luoda ainutlaatuisia 
ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää mahdollisista 
ratkaisuista ja sovelluksista.

Testaa MONITORia
Tarjoamme kaikille mahdollisuuden kokeilla MONITORin 
uusinta versiota maksutta. Kokeile järjestelmää ja tutki sen 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Lue lisää ja tilaa kokeilutili verkkosivustoltamme www.
monitorerp.com 



Our Products

• Asiakasrekisteri – asiakkuuden hallinta 
(CRM)

• Tarjoukset – rekisteröinti, lähetys, 
seuranta ja tilaukseksi muuttaminen

• Myyntitilaukset – rekisteröinti, 
toimitusajan tarkistus, vahvistus, 
seuranta

• Toimitus – keräilylistat  
ja kuljetusten hallinta

• Asiakkaiden laskutus, proformalaskut 
ja laskutussuunnitelmat

• Myyntireskontra –  
saapuvat maksut, maksumuistutukset, 
korkolaskut ym.

• Seuranta esim. myyntitilastojen, 
toimitusvarmuuden, tilauskertymän ja 
likviditeettiennusteen avulla

• BI – Myynti

TUOTANTO
Tuotanto-moduuli sisältää kaiken tarvit-

tavan tuotannon ohjaamiseen, suunnitte-
luun ja seurantaan.

• Tuoterakenteiden hallinta – osa- ja  
työvaihelistat

• Ennakkolaskelmat ja jälkilaskelmat
• Tuotantotilaukset – rekisteröinti/

ehdotusten vapautus, 
tilausdokumentit, uudelleensuunnittelu

• Kuormituksen suunnittelu listojen  
ja kaavioiden avulla

• Materiaalin keräilylistat
• Työvaiheiden ja materiaalin raportointi
• Alihankintojen hallinta – tilaukset, 

lähetykset, saapumiset, suunnittelu
• Poolisuunnittelu samanlaisten 

koneiden tehokkaaseen 
hyödyntämiseen 

• Tuotannon seuranta – tehokkuus, 
tuottavuus, resurssien hyödyntäminen

OSTO
Osto-moduuli tukee kaikkia 

ostoprosessejanne tarjouspyynnöistä 
ostoreskontraan.

• Toimittajarekisteri –  
toimittajien hallinta (SRM)

• Tarjouspyynnöt toimittajille – 
rekisteröinti, lähetys, seuranta

• Ostotilaukset – rekisteröinti/
ehdotusten vapautus, lähetys, seuranta

• Saapumiset, lavalappujen tulostus,  
vastaanottotarkastus

• Ostolaskujen rekisteröinti,  
linkitys ostotilauksiin

• Ostoreskontra – laskujen maksu, 
tiedostonsiirto

• Seuranta esim. ostotilastojen, 
toimittajien arvioinnin ja tilauskannan 
pohjalta

• BI – Osto

MYYNTI
Myynti-moduuli sisältää kaikki  

asiakkaisiin ja myyntiin liittyvät toiminnot 
tarjouksista myyntireskontraan.



VARASTO
Varasto-moduuli sisältää  

varastonohjaukseen,  
materiaalinohjaukseen ja inventointiin 

tarvittavat työkalut.

• Tuoterekisteri – tuotteiden varastointi  
ja tuotelistat

• Tarvesuunnittelu – materiaalinohjaus  
esim. tarvelaskennan ja  
nettotarveajon pohjalta

• Inventointirutiinit yksittäisille  
tai suuremmille inventoinneille (myös  
jatkuva inventointi)

• Varastopaikkarekisteri –  
varastopaikkojen ohjaus

• Varastoarvon ja KET-arvon laskeminen
• Lopputuoterekisteri – sarjanumerot, 

eränumerot, jäljitettävyys, sertifikaatit
• Asioiden hallinta – asiakkailta tulleet, 

toimittajille lähetetyt tai sisäiset 
poikkeamat

TYÖAJANSEURANTA
Työajanseuranta on konepajaa lähinnä 

oleva moduuli. Leimauspäätteeltä 
työntekijät leimaavat sekä työaikaa että 

töitä.

• Henkilöstörekisteri – työajan ja  
töiden määrittely

• Leimauspääte, jossa työntekijät 
leimaavat läsnäolon ja työt 
joko Windows-työasemalta tai 
verkkosovelluksen kautta 

• Leimausten hyväksyntä ja  
korjaus

• Työajat ja työaikasyklit
• Palkkaperusteet
• Seuranta – esim. tuottavuus, läsnä- ja 

poissaolot, välillinen aika

LASKENTA
Laskenta-moduulissa hoidetaan yrityksen 

jatkuva kirjanpito  
ja seuranta.

• Tilikartat – kustannuspaikat  
ja kustannusten kantajat

• Jaksotukset ja automaattitiliöinnit
• Tositteiden rekisteröinti, integraatio 

myynti- ja ostoreskontraan
• Alv-raportit
• Raporttigeneraattori – vakioraportit 

tasetta ja tuloslaskelmaa varten sekä 
mahdollisuus  
omien raporttien luomiseen

• Budjetit ja ennusteet
• Projektilaskenta – integraatio  

muihin moduuleihin



Tuotekonfiguraattori
MONITORin tuotekonfiguraattorin avulla 

tuotteesta on mahdollista yhdistellä 
useampi variantti määriteltyjen sääntöjen 

mukaisesti, laskea varianteille hinnat ja luoda 
niille tuotantotilauksia. Toiminto on erittäin 

hyödyllinen ja helpottaa markkinointiosaston, 
tuotannon ja jälkimarkkinoinnin töitä 

huomattavasti.

Koneintegraatio
Koneintegraatio integroi koneenne 

MONITOR toiminnanohjausjärjestelmään 
valmiiden osien automaattista raportointia 

ja nopeuden seurantaa varten. 
Koneintegraatiosta on hyötyä monella 
eri tapaa. Se tarjoaa esim. koneiden 

tehokkaamman seurannan, luotettavammat 
jälkilaskelmat ja helpomman raportoinnin.

Lisätoimintomme

Sähköinen laskujen käsittely
Sähköinen laskujen käsittely tarjoaa 

mahdollisuuden käsitellä yrityksen ostolaskuja 
sähköisesti. Toiminto rationalisoi koko 

maksuprosessin skannauksesta ja saapumisten 
rekisteröinnistä hyväksyntään, lopulliseen 

kirjaukseen sekä uudelleen hakuun. 



Huoltojen hallinta
Huoltojen hallinta on suunnattu yrityksille, 
jotka huolehtivat toimitettujen tuotteiden 
huollosta. Täällä voit suunnitella, tallentaa 
tietoja ja raportoida tuotteiden huoltoja.

Työkalurekisteri
Työkalurekisteri kattaa kaiken työkalujen 
käsittelyn. Täällä voit myös käsitellä työkalura-
kenteita, linkittää työkaluja tuoterakenteisiin ja 
varata työkaluja tuotantotilauksiin.

Laajennettu tiedostojen katselu
Laajennettu tiedostojen katselu mahdollistaa 
ulkoisten dokumenttien (piirustusten, 
sopimusten ym.) linkityksen asiakkaisiin, 
toimittajiin, tuotteisiin ja tilauksiin. 
Dokumentteja on näin mahdollista katsella 
suoraan tietueessa, johon ne linkitetään.

Verkkokauppa
Lisätoiminto, jolla voit helposti perustaa 
verkkokaupan. Ulkoasu mukautuu kävijöiden 
näytön koon ja tarkkuuden mukaan.

Moniyrityskäsittely
Moniyrityskäsittelyn avulla koko konserni on 
helpompi pitää hallinnassa yhdistämällä kaikki 
yritykset samaan järjestelmään.
Sisäisten tapahtumien käsittely on helpompaa, 
ja voit helposti vaihtaa yrityksestä toiseen 
rutiinien sisällä.

Varastopisteet
Varastopisteitä voidaan käyttää, kun yrityksellä 
on varastoja tai tuotantoyksikköjä usealla paik-
kakunnalla tai erityyppisiä varastoja eri tiloissa. 
Tuotteita on mahdollista siirtää eri varastopis-
teiden välillä varastotilausten avulla.

EDI
EDI mahdollistaa dokumenttien sähköisen 
siirron liikekumppanien välillä enemmän 
tai vähemmän automaattisesti standardin 
mukaisia viestejä käyttäen.

Muita lisätoimintoja
Käyttöomaisuusrekisteri
Mukautetut raportit
SLK-arkistointi

Korkeavarastointegraatio
Sisäinen laskenta
Myyntitilausten siirto
Laajennettu SLK
Laajennettu 
varastopaikkajärjestelmä
Valuuttakurssien päivittäjä
Verkkopohjainen aikakortti

Lisätoimintomme 15

Agentti
Agentti on toiminto, jonka avulla voit hoitaa 
rutiinitehtäviä automaattisesti. Agentin voi 
myös määritellä seuraamaan tapahtumia.



Autamme yritystänne saamaan toimintansa hallintaan. 
Tarjoamme erilaisia palveluja jo ennen kuin otatte MONITORin 
käyttöön, varsinaisen käyttöönoton aikana ja vielä sen 

jälkeenkin.

Käyttöönotto ja koulutus 
Projektipäällikkömme vastaavat MONITORin käyttöönotosta 
ja hoitavat käyttöä koskevat koulutukset. Kaikilla 
projektipäälliköillä on kattava järjestelmän kokonais- ja 
deltaljituntemus ja vahva kokemus projektinjohdosta. Heillä 
on laajat tiedot ja pitkä kokemus MONITORin käyttöönotosta. 
Yrityksenne tarpeet muodostavat projektipäällikköjemme 

lähtökohdan. 

 

Tukipalvelu 
Tukipalvelumme tehtävänä on vastata kysymyksiinne. 
Tukipalvelussa työskentelee henkilöitä, joilla on vankka 
kokemus valmistavasta teollisuudesta, talousasioista ja 
logistiikasta. He osaavat palvella MONITOR-käyttäjiä useilla 

kielillä. 

 

Sovellukset 

Tarvittaessa sovellustiimimme voi kehittää ainutlaatuisia 
ratkaisuja yhteistyössä yrityksenne kanssa entistä 

kattavamman järjestelmän luomiseksi. Meiltä löytyy ratkaisu oli 
siten kyse dokumenttien muokkaamisesta, erityisistä tuonti- ja 
vientitoiminnoista tai integraation kehittämisestä kokonaan 
automatisoitua tuotantoa varten.

Lue lisää sovelluksista verkkosivustoltamme

www.monitorerp.com

Integraatio
Sovelluksia ja työkoneita on pystyttävä integroimaan 
MONITORiin päällekkäisen työn vähentämiseksi ja toimivan 
tietovirran varmistamiseksi. Esimerkkejä integraatioista: 

• CAD – niin uusien kuin muokattujen tuotteiden ja 
rakenteiden integrointi.

• Korkeavarasto – keräilylistojen ja varastosaldojen 
integrointi, jolloin jokaista keräiltävää tuotetta ei 
tarvitse näppäillä manuaalisesti. 

• Kuljetus – rahtien varaus ja rahti-ilmoitukset.

• Factoring – laskujen factoringvienti ja asiakastietojen 
vienti pankkiin ja asiakasyrityksiin. 

• Palkkaperusteen vienti – palkkaperusteiden vienti eri 
palkkaohjelmiin.

• Luottotietopalvelu, joka päivittää tiedot MONITORin 
asiakkuudenhallintaan.

Palvelumme

Palvelumme16



”Tuntuu mukavalta pystyä auttamaan 
asiakkaita varsinkin, kun saa kuulla, että 
asiakas on ymmärtänyt, mitä olen neuvonut ja 
soveltaa sitä toiminnassaan.”

Ellen Kristensson, tukiteknikko



Miksi MONITOR?

Yli 40 vuoden kokemus
Monitorille on vuosien saatossa kertynyt yli 40 vuoden kokemus valmistavan 
teollisuuden eri aloista. Olemme päivittäin yhteydessä teollisuuden toimijoihin 
käyttöönotto-, koulutus- ja tukipalvelukysymyksissä. Tuotantoasiat muodostavat 
toimintamme lähtökohdan, mikä näkyy toiminnanohjausjärjestelmästämme.

Ensiluokkainen tukipalvelu
Tukipalvelumme tarjoaa ensiluokkaista apua, joten voit käyttää järjestelmäämme 
rauhallisin mielin. Lyhyet vastausajat ja laadukas tukipalvelu ovat asiakaslähtöisen 
työtapamme peruspilareita. 

Toiminnan optimointi
Kokeneet projektipäällikkömme tarjoavat yrityksellenne optimaalisen 
kokonaisratkaisun yrityksenne prosesseihin perustuen. Tarjoamme muutakin kuin 
vain toiminnanohjausjärjestelmän, sillä osaamme huomioida erityisominaisuudet 
kunkin yrityksen toiminnassa.

Joustava järjestelmä
MONITOR on kattava toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää valmiit dokumentit 
ja raportit. Yrityksen tarpeiden mukaan järjestelmää on mahdollista täydentää 
lisätoiminnoilla ja sovelluksilla. 

Käyttöönoton sujuvuus
Tarjoamme hyväksi todetun projektityöskentelymenetelmän ja valmiin 
toiminnanohjausjärjestelmän, mikä tekee käyttöönotosta huomattavasti 
helpompaa.

TOPP 5 – MIKSI VALITA MONITOR

Miksi MONITOR?18





Koenigsegg Automotive AB on ruotsalainen 
autonvalmistaja, joka valmistaa loistourheiluautoja 
pienissä erissä. Koenigsegg on tunnettu maailman 
nopeimpana superautona. Menestysauton 
takana on tiimi, joka hoitaa kaiken tekniikasta, 
ohjelmoinnista ja prototyypeistä huoltoon, 
jälkimarkkinointiin ja myyntiin. Tuotanto on 
toteutettu kokonaan yrityksen sisällä ja kattaa 
komposiitin ja kaapelien valmistuksen, satulasepän 
tehtävät sekä kiillotus- ja lakkaustyöt. Koenigsegg 
on käyttänyt MONITORia vuodesta 2004.

Miksi olette käyttäneet MONITORia uskollisesti 
näin pitkään?
– MONITOR vastaa tarpeitamme. Kun olemme 
törmänneet uusiin haasteisiin autoteollisuudelle 
tyypilliseen tapaan, olemme pystyneet 
muokkaamaan järjestelmää toimintaamme 
sopivaksi. Se on oikeastaan suurin syy, sanoo 
Koenigsegg Automotive AB:n ERP Manager 
Manuel Berglund.

Miten MONITOR auttaa ja kuuntelee 
yritystänne?
– Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on pystyttävä 
hallitsemaan koko organisaatiota, ja niin kauan kuin 
näin on, jatkamme järjestelmän käyttöä. Emme 
ole koskaan harkinneet vaihtavamme järjestelmää. 
Meillä on toimiva yhteistyö Monitorin kanssa. Yritys 
todella kuuntelee asiakkaidensa toiveita, kertoo 
Manuel.

Mikä MONITORin toiminnoista on yrityksellenne 
tärkein?
– Leimauspääte. Se on selkeä ja sisältää paljon 
tietoa. Voimme käyttää sitä esim. kirjoittaaksemme 
viestejä koneenkäyttäjille tai nähdäksemme 
ajosuunnitelman. Leimaustoiminto on 
ehdottomasti tärkein. Jos emme pysty pitämään 
tuotantoa hallinnassa, toiminta karkaa käsistä. 
Työntekijöiden määrä kasvaa meillä jatkuvasti, sillä 
tavoitteenamme on kasvattaa tuotantoa, kertoo 
Manuel.

Onko MONITORista hyötyä Koenigseggin 
liiketoiminnan kehittämisessä?
– Ehdottomasti. Toiminnanohjausjärjestelmä on 
toiminnan ydin. Jos toimintaan tulee muutoksia, 
järjestelmäänkin on tehtävä mukautuksia. Jos 
MONITORiin tulee uusia rutiineja tai prosesseja, 
pyrimme aina ottamaan uudet toiminnot käyttöön. 
Näin MONITOR takaa yrityksemme jatkuvan 
kehityksen. Toiminnanohjausjärjestelmä on tärkeä 
työkalu toiminnan tehostamisessa, ja ohjelmiston 
on oltava huippuluokkaa, tiivistää Manuel. 

Manuel Berglund
ERP Manager

Koenigsegg Automotive AB

MONITOR
takaa jatkuvan kehityksen



Yhtiömme ympäri maailmaa käyttävät
MONITORia
AQ Group AB on maailmanlaajuinen vaativien 
teollisuusasiakkaiden komponentti- ja 
järjestelmätoimittaja. Yrityksen toiminta on 
jakautunut eri liiketoiminta-alueisiin, jotka tarjoavat 
asiakkaille kustannustehokkaita ratkaisuja. AQ 
Groupin laaja osaaminen ja kansainvälisyys takaavat 
asiakkaille ympäri maailmaa ainutlaatuisia etuja.

Miksi valitsitte MONITORin?
– Useilla ostamillamme yhtiöillä on ollut käytössään 
eri toiminnanohjausjärjestelmiä. Halusimme 
käyttää kaikissa yhtiöissämme samaa järjestelmää. 
MONITOR oli paras vaihtoehto kaltaisellemme 
kansainväliselle vaativien teollisuusasiakkaiden 
komponentti- ja järjestelmätoimittajalle. 
MONITORissa on myös toimintoja, jotka helpottavat 
kommunikointia asiakkaiden ja toimittajien kanssa, 
sanoo AQ Group AB:n liiketoiminnan kehittäjä ja IT-
johtaja Per Lindblad.

Mikä erottaa MONITORin muista 
toiminnanohjausjärjestelmistä?
– Pystymme siirtämään lopputuotteidemme 
valmistuksen helposti yhtiöstä toiseen, koska 
ne on rekisteröity samalla tavalla järjestelmään. 
Sama pätee komponentteihin. MONITORin kautta 
saamme myös yhteyden asiakkaisiin ja toimittajiin, 
mistä on meille hyötyä. Järjestelmässä on lisäksi 
vedä ja pudota -toiminto, mikä helpottaa mm. 
laskujen ja tilausvahvistusten käsittelyä, toteaa Per.

Miten MONITOR auttaa teitä menestymään 
alihankkijana?
– Pohjimmiltaan meidän on pystyttävä ohjaamaan 
kaikkia yhtiöitämme tehokkaasti. Meillä on oltava 
järjestelmä, jonka avulla voimme seurata poikkeuksia 
ja ryhtyä toimenpiteisiin. MONITORin aloitussivulta 
näemme esimerkiksi myynti- ja ostotilaustilanteen, 
mikä motivoi työntekoa ja viime kädessä auttaa 
parantamaan liiketoimintaamme. Laatu on meille A 
ja O. Asiakkaamme valitsevat yrityksemme laatuun 
perustuen, ja toimiva toiminnanohjausjärjestelmä 
helpottaa laadukkaiden tuotteiden valmistusta niin, 
että asiakkaat pysyvät tyytyväisinä, sanoo Per.

Onko MONITORista hyötyä AQ Groupin 
liiketoiminnan kehittämisessä?
– Yhtiömme ympäri maailmaa käyttävät MONITORia 
ja arvostavat järjestelmää. MONITOR vaikuttaa 
osaltaan positiivisten tulosten saavuttamiseen, 
ja yritys kuuntelee näkemyksiämme. Pystymme 
tekemään tiivistä yhteistyötä, mistä on meille 
molemmille hyötyä, toteaa Per lopuksi.

Per Lindblad
Liiketoiminnan kehittäjä ja IT-johtaja

AQ Group AB
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Suomi
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Malesia
Monitor ERP System Sdn Bhd
Penang, Malesia
+60 (0) 4 371 7813
malaysia@monitorerp.com

Singapore
Monitor ERP System Southeast Asia Pte Ltd
Singapore
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china@monitorerp.com
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