“

”Vi har under 40 år fokuserat på tillverkningsindustrin, vilket är
unikt inom ERP-branschen. Vår långa erfarenhet och kunskap
tillsammans med den senaste teknologin gör MONITOR till ett
framtidssäkert val.”
Morgan Persson, VD
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Vår historia

Vår historia
Åke Persson, grundare av Monitor ERP System AB, föddes i byn Ytterhavra i nordvästra
Hälsingland. Redan under unga år då han arbetade på gården där han växte upp kom
Åke med idéer om rationalisering och hur man kunde effektivisera arbete.

1974

1982

1985

1987

1991

1992

Åke startar företaget
Verkstadsteknik
Persson & Co.

Första generationen
av MONITOR släpps
för ABC 800-datorer.

Val mellan MS-DOS
och Unix – beslutet
blir avgörande.

Andra generationen
släpps. Systemet är
MS-DOS-baserat och
för PC.

Tredje generationen
släpps.

Första
utlandsinstallationen
görs i Polen.

1993

1997

2000

2008

2012

2016

Företaget byter
namn till Monitor
Industriutveckling AB.

Generation 4 för
Windows släpps.
MONITOR har
utvecklats till
ett komplett
affärssystem.

36 anställda.
450 kunder.

Projekt
MONITOR G5
påbörjas.

Monitor startar
dotterbolag i Finland,
Polen, Malaysia och
Kina. Företaget byter
även namn till Monitor
ERP System AB.

Den femte
generationen av
MONITOR affärssystem,
MONITOR G5, lanseras
under hösten.
160 anställda.
Över 3000 kunder.

Morgan och Åke på Tekniska Mässan 1983.

Vårt företag

Ett internationellt företag
representerat i flera länder
Monitor har sedan starten 1974 hjälpt såväl små som
medelstora tillverkande företag att förbättra sin produktivitet
och därigenom minska sina produktionskostnader. Idag
är vi den ledande affärssystemleverantören inom vårt
marknadssegment i Sverige. Vårt huvudkontor ligger i
Hudiksvall och vi har ett flertal kontor runtom i landet. Vi har
även dotterbolag i Finland, Polen, Kina och Malaysia samt
samarbetspartners i Danmark, Norge, Estland, Lettland och
Litauen vilket innebär att vi kan erbjuda våra tjänster och
produkter internationellt.

Monitor har idag fler än 200 anställda och hanterar alltifrån
försäljning till utbildning och support under egen regi. Vi har
mer än 40 års erfarenhet och systemet har under åren vunnit
flera utmärkelser för användarvänlighet, funktionalitet och
kundnöjdhet. MONITOR har utvecklats i nära samarbete med
experter inom tillverkningsindustrin, vilket har bidragit till att vi
idag levererar ett system optimerat för verkstadsindustrin.
Tusentals företag runt om i världen använder dagligen
MONITOR i sin verksamhet.
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Våra branscher

Optimerat för olika typer
av tillverkande företag
Vi har en bred och mångårig erfarenhet från olika branscher
inom tillverkningsindustrin. Branscherna har alla sina unika
utmaningar och fokusområden och i MONITORs breda
utbud av funktionalitet kan varje företag använda just den
funktionalitet de behöver för optimal styrning och kontroll över
sin verksamhet.
Metallindustrin – Här hittar vi många av våra kunder inom bl.a.
skärning, bockning, svarvning, fräsning, kapning, gjutning och
svetsning. Med hjälp av MONITOR får kunden kontroll på vad
som sker i verkstaden; t.ex. erbjuder grafisk planering en bra
överblick och med maskinintegration ges en exakt uppföljning
från maskinerna. Batchnummer och certifikatshantering
används för spårbarhet.
Maskindustrin – Här återfinns ofta enstyckstillverkare som
arbetar i projekt med stora strukturer. Användbara funktioner i
MONITOR är integration mot CAD-system för att spara tid och
minimera misstag. Vår produktkonfigurator är ett uppskattat
tillval när man arbetar med produkter som har olika val och
varianter tillgängliga. Med konfiguratorn går det snabbt och
smidigt att skapa offerter och order för de olika varianterna.För
stora materialstrukturer kommer vår breda materialplanering
och stöd för plock innan monteringen väl till pass. Vi erbjuder
bra serienummerhantering och spårbarhet för eftermarknad.
Plastindustrin – Här ligger stort fokus på maskiner och
planering. Genom att använda vår maskinintegration

uppdaterar varje maskin tid och antal direkt in på ordern. På så
sätt får du noggrann uppföljning av körtid och stillestånd. De
ofta stora och kostsamma verktygen hanteras i verktygsregistret
för planering, kalibrering och underhåll.
Elektronikindustrin – Hanterar ofta många komponenter med
långa ledtider. Här är materialstyrningen A och O. Ofta måste
material köpas in mot prognoser och budget. Lagerstyrningen i
MONITOR är ett väl utvecklat område. Med hjälp av pekplattor
kan man effektivt hantera lagret och t.ex. visas plockunderlaget
på samma ställe som inmatningen av plockning görs.
Provresultat efter montering kan sparas i MONITOR och sedan
tas med i protokoll och certifikat till kunden.
Trä- och möbelindustrin – Kan innefatta allt från
planmöbeltillverkare i högvolym till projektstyrda
butiksinredningstillverkare. Produktkonfiguratorn är mycket
uppskattad av t.ex. stoppmöbelsindustrin där flera färger,
material och varianter är vanliga. Det går även att kombinera
produktkonfiguratorn med vår webbshop för att dina kunder på
ett snabbt och smidigt sätt kan handla.
Bilindustrin – Bygger på nära kommunikation med dina
kunder. Här kan vår kompletta EDI-lösning användas där order
och leveransplaner automatiskt läses in och systemet ger orderoch omplaneringsförslag. En effektiv planering är ett måste för
att klara korta ledtider och snabba förändringar.

MONITOR AFFÄRSSYSTEM
Komplett affärssystem optimerat
för tillverkande företag
MONITOR G5 är den femte generationen av MONITOR.
Systemet består av modulerna Tillverkning, Inköp, Försäljning,
Lager, Tidrapportering och Redovisning. I dessa moduler finns
funktioner för att hantera samtliga aktiviteter som förekommer
i ett tillverkande företag.

Integrerat beslutsstöd
MONITOR har ett integrerat beslutsstöd med färdiga vyer för
varje modul i MONITOR. Beslutsstödet vägleder dig när du ska
fatta beslut på företaget. Det hjälper dig att på ett strategiskt sätt
uppnå ett bättre resultat. Beslutsstödet presenterar data på ett
sätt som underlättar analys och leder till mer genomtänkta beslut.

Affärskommunikation när den är som bäst
MONITOR-till-MONITOR förenklar din kommunikation med
kunder och leverantörer som också använder MONITOR.
Då du t.ex. skickar/tar emot order eller ordererkännande
med e-post i MONITOR så bifogas en XML-fil som sedan
kan användas för att göra registreringen i MONITOR. Filen
importeras till MONITOR med hjälp av ”dra- och-släpp” från
e-postmeddelandet.

Senaste informationen i fickan
I MONITOR G5 finns en applikation där du som användare
kan nå systemet, oavsett var du är eller vilken typ av enhet du
jobbar med (pekplatta, mobiltelefon eller direkt i webbläsaren).
Om du jobbar som resande säljare kan du få tillgång till dina
aktiviteter, kunder och offerter direkt i mobilen. Om du jobbar
ute på lagret kan du utföra inventeringar, flytta lagersaldo,
plocka material och göra in- och utleveranser. Det är bara
några exempel på möjligheter i appen.

Vårt affärssystem
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Ett affärssystem – många möjligheter

Testkör MONITOR

MONITOR är ett nyckelfärdigt affärssystem som används
av tusentals företag runt om i världen. Vi fokuserar alltid på
helheten och ser till att våra kunder får den lösning som passar
just deras verksamhet bäst.

Vi erbjuder dig att kostnadsfritt testköra den senaste
versionen av MONITOR. Prova systemet, se och utvärdera de
möjligheter som finns.

MONITOR levereras komplett med alla grundmoduler. Utifrån
behoven i din verksamhet går det även att komplettera
standardsystemet med olika tillval. Läs mer om alla tillval på
sidan 14.
Om du vill komplettera ditt system ytterligare
finns det även möjlighet att skapa unika lösningar
i samarbete med oss. Hör av dig till oss så kan vi
svara på dina frågor gällande unika lösningar och
anpassningar.

För mer information samt beställning av testkonto, besök vår
hemsida www.monitor.se

Our Products
TILLVERKNING

INKÖP

FÖRSÄLJNING

Tillverkningsmodulen innehåller allt som
behövs för att styra, planera och följa
upp produktionen.

Inköpsmodulen innehåller stöd för hela
inköpsprocessen, från förfrågan till
leverantörsreskontra.

Försäljningsmodulen innehåller all
funktionalitet som har med kunder
och försäljning att göra, från offert till
kundreskontra.

• Beredningar med material- och
operationslistor

• Leverantörsregister med
inköpsstöd (SRM)

• Kundregister med säljstöd (CRM)

• Förkalkyler och efterkalkyler

• Förfrågan – registrera, skicka, bevaka

• Tillverkningsorder – registrera/
frisläppa förslag, orderdokument,
omplanera

• Inköpsorder – registrera/frisläppa
förslag, skicka, bevaka

• Offerter – registrera, skicka, bevaka,
omvandla till order

• Beläggningsplanering i listor
och grafer
• Plocklistor för plockning av material
• Avrapportera operationer och material
• Hantering av operationslego – order,
avsändning, inleverans, planering
• Poolplanering för effektivt nyttjande av
likvärdiga maskiner
• Produktionsuppföljning – effektivitet,
produktivitet, resursutnyttjande

• Inleveranser, utskrift av pallflaggor,
mottagningskontroll
• Registrera leverantörsfakturor,
koppla mot inköpsorder
• Leverantörsreskontra med
fakturabetalningar, filöverföring
• Uppföljning i form av t.ex.
inköpsstatistik, leverantörsvärdering
och orderstock
• Beslutsstöd inköp

• Kundorder – registrera, leveranstids
kontrollera, bekräfta, bevaka
• Utleveranser med plocklistor
och transporthantering
• Fakturering till kund, proforma,
faktureringsplaner
• Kundreskontra med stöd för
inbetalningar, betalningspåminnelser,
räntefakturor m.m.
• Uppföljning i form av t.ex. försäljnings
statistik, leveranssäkerhet,
orderingång, likviditetsprognos
• Beslutsstöd försäljning

LAGER

TIDRAPPORTERING

REDOVISNING

Lagermodulen innehåller
funktionalitet för lagerstyrning,
materialstyrning och inventering.

Tidrapporteringsmodulen är närmast
verkstaden. Stämplingsterminalen är
själva navet där personalen tidsstämplar
både närvaro och arbete.

Redovisningsmodulen behandlar
företagets löpande bokföring
och uppföljning.

• Artikelregister – artikelupplägg
och artikellistor
• Behovsplanering – materialstyrning
via t.ex. behovsberäkning och
nettobehovskörning
• Inventeringsrutiner vid enskilda
eller större inventeringar (även
löpande inventering)
• Lagerplatsregister med funktionalitet
för lagerplatsstyrning

• Personalregister med inställningar
för närvaro och arbete
• Stämplingsterminal där personalen
stämplar närvaro och arbete,
tillgänglig i både Windowsklient och
webbklient
• Attestering och korrigering av
stämplingar
• Arbetsscheman och schemacykler

• Lagervärdelista, PIA-värde

• Löneunderlag

• Produktregister – serienummer,
batchnummer, spårbarhet, certifikat

• Uppföljning i form av t.ex.
produktivitet, närvaro/frånvaro,
indirekt tid

• Ärendehantering – kvalitetsavvikelser
från kund eller internt

• Kontoplaner med kostnadsställen
och kostnadsbärare
• Periodiseringar och
automatkonteringar
• Verifikationsregistrering,
integration mot kundreskontra och
leverantörsreskontra
• Momsrapporter
• Redovisningsrapporter med
standardrapporter för balans- och
resultat-räkning, samt möjlighet att
bygga egna rapporter
• Budget och prognos
• Projektredovisning med integration
mot övriga moduler

Våra tillval

Maskinintegration
Maskinintegration integrerar dina maskiner
med MONITOR för automatisk rapportering
av färdiga detaljer samt uppföljning av
nyttjandegrad. Det finns många fördelar
med att använda Maskinintegration t.ex.
förbättrad maskinbevakning, trovärdiga
efterkalkyler och enklare rapportering.

Produktkonfigurator
Med hjälp av vår Produktkonfigurator kan du
hantera och kombinera flera varianter och
utföranden av en produkt enligt uppsatta
regler för att sedan beräkna priser och skapa
tillverkningsorder. Fördelarna är många
och konfiguratorn är till stor hjälp för bl.a.
marknadsavdelningen, produktionen och
eftermarknad.

Elektronisk fakturahantering
Med Elektronisk fakturahantering kan du hantera
förtagets leverantörsfakturor elektroniskt. Hela
fakturaflödet rationaliseras - från scanning,
ankomstregistrering, attestering, definitivbokning
till återsökning.

Våra tillval

Agenten

Servicehantering

EDI

Utökad filvisare

Flerbolagshantering

Verktygsregister

Lagerställe

Webbshop

Agenten hanterar automatkörningar av
rutinuppgifter. Agenten kan även sköta
bevakningar av olika händelser.

EDI innebär elektronisk överföring av
affärsdokument i form av strukturerade
meddelanden mellan olika affärspartners.
Informationsutbytet sker mer eller mindre per
automatik.

Med Flerbolagshantering kan du ge din
koncern bättre kontroll och samordning
genom att samla alla företag i ett system.
Hanteringen av interna transaktioner förenklas
och du kan enkelt växla mellan olika företag i
de rutiner du jobbar i.

Lagerställe kan användas om du har lager/
tillverkande enheter på flera orter eller om du
har olika typer av lager i separata lokaler. Med
hjälp av lagerorder går det att flytta artiklar
mellan olika lagerställen.

Servicehanteringen vänder sig till företag som
utför service på levererade produkter. Här kan
du planera service, lagra information samt
avrapportera service.

Utökad filvisning ger möjlighet att koppla
olika externa dokument (t.ex. ritningar, avtal)
till kunder, leverantörer, artiklar och order.
Dessa dokument kan sedan visas direkt på
den post som de har kopplats till.

I Verktygsregister sker all verktygshantering.
Här kan du även att hantera strukturer av
verktyg, koppla verktyg till beredningar och
reservera verktyg till tillverkningsorder.

Vår Webbshop gör det enkelt och smidigt för
dig att starta upp en webbshop. Layouten
anpassar sig efter din skärmstorlek och
skärmupplösning.

Övriga tillval
Anläggningsregister
Anpassade rapporter
EFH-arkivering

Höglagerintegration
Internredovisning
Kundorderöverföring
Utökad EFH
Utökat lagerplatssystem
Valutakursuppdateraren
Webbaserat tidkort
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Våra tjänster

Våra tjänster
Vi hjälper dig att få kontroll över din verksamhet. Vi erbjuder
tjänster innan, under samt efter implementeringen av
MONITOR.

Implementering och utbildning

Våra projektledare ansvarar för införandet av MONITOR och
utbildar alla användare i systemet. Samtliga projektledare har
både helhets- och detaljkunnande i MONITOR och är vana att
leda projekt. De har gedigen kunskap och lång erfarenhet av
implementationer av MONITOR. Projektledarna har dina mål i
fokus.

Support

Vår supportavdelning finns här för svara på era frågor.
Supportteknikerna har lång erfarenhet från tillverkande
industri, ekonomi samt logistik och kan ge support på flera
språk.

Anpassning

Om du vill komplettera ditt system ytterligare är det möjligt
att skapa unika lösningar i samarbete med oss. Vi kan
hjälpa till med det mesta – allt från dokumentjusteringar
och specialfunktioner för import/export, till utveckling av
integration mot helaautomatiserad produktion.
Läs mer om anpassningar på vår hemsida www.monitor.se

Integration

Applikationer och maskiner måste kunna integreras med
MONITOR för att minska dubbelarbete och kvalitetssäkra
informationsflödet. Exempel på integrationer:
•

CAD-system – integrerar nya samt ändrade artiklar och
strukturer.

•

Lagerautomat/höglager – integrerar plocklistor och
lagersaldon. Då behöver du inte manuellt knappa in
varje artikel som ska plockas.

•

Spedition- och transportsystem – bokning och
avisering av frakter.

•

Factoringexport av fakturor och kunddata till bank och
factoringsföretag.

•

Export av löneunderlag till olika löneprogram.

•

Kreditupplysningstjänster som uppdaterar säljstödet i
MONITOR.

“Det är en otroligt tillfredsställande känsla
att hjälpa kunden, speciellt då man vet att
kunden har tagit till sig det man har sagt och
sedan applicerar det i sin verksamhet.”
Ellen Kristensson, Supporttekniker
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Varför MONITOR?

Varför MONITOR?
TOPP 5 – VARFÖR VÄLJA MONITOR
Mer än 40 års erfarenhet
Vi har mer än 40 års erfarenhet från olika branscher inom tillverkningsindustrin.
Vi har dagligen kontakt med människor inom industrin gällande t.ex.
implementering, utbildning och support. Hela vår verksamhet andas tillverkning
och det syns tydligt i vårt affärssystem.
Standardsystem med hög flexibilitet
MONITOR är ett komplett affärssystem med färdiga dokument och rapporter.
Utifrån behoven i din verksamhet går det även att komplettera systemet med olika
tillval och anpassningar.
Vi utvecklar din verksamhet
Våra erfarna projektledare lägger stort fokus på processerna i din verksamhet för
att erbjuda en optimal helhetslösning för ditt företag. Här kan vi bidra med mer än
affärssystemets funktion eftersom vi även ser på verksamheten omkring systemet.
Förstklassig kundsupport
Vår supportavdelning erbjuder förstklassig support så att varje användare kan
känna sig trygg. Korta svarstider och kvalificerad support är A och O i vårt
kundorienterade arbetssätt.
Smidig implementering
Vi har en beprövad projektmetodik och ett färdigutvecklat affärssystem vilket
underlättar implementeringen avsevärt.

MONITOR affärssystem
gör att vi utvecklas hela tiden
Koenigsegg Automotive AB är en svensk biltillverkare som tillverkar extrema superbilar i små serier.
Koenigsegg är känd som världens snabbaste superbil. Bakom succébilen står team som ansvarar
för allt från teknik, programmering och prototyper,
till service, eftermarknad och försäljning. I produktionen – som sker helt i egen regi – omfattas komposittillverkning, kablagetillverking, sadelmakeri,
montering och polering- och lackeringsservice.
Koenigsegg har kört MONITOR sedan år 2004.

Finns det någon speciell funktion i MONITOR
som du vill lyfta fram?
– Stämplingsterminalen. Den är tydlig och det
finns mycket information att hämta. Du kan t.ex.
lägga meddelande till operatören eller se körplanen. Stämplingen är absolut det viktigaste. Har
vi inte koll på produktionen, så har vi inte koll på
verksamheten. Antalet anställda fortsätter att öka
snabbt eftersom vi har som mål att öka produktionen, menar Manuel.

Vad har gjort att ni varit MONITOR trogna
under så lång tid?
– Vi upplever att MONITOR har uppfyllt våra
behov. Och när vi har fått nya behov, vilket har
uppstått ofta i bilindustrin, så har möjligheten
funnits att vi har fått systemet format utifrån hur
vår verksamhet förändras. Det är egentligen den
stora anledningen, säger Manuel Berglund, ERP
Manager på Koenigsegg Automotive AB.

Är MONITOR en faktor för att Koenigsegg
ska fortsätta utveckla sin verksamhet?
– Absolut. Affärssystemet är navet i verksamheten.
Om verksamheten förändras så måste också
MONITOR hänga med. Om det finns eller kommer
nya rutiner eller processer i MONITOR så strävar
vi alltid efter att använda ny funktionalitet i den
faktiska verksamheten. Därför gör MONITOR att vi
utvecklas i hela tiden. För att vi ständigt ska kunna
bli effektivare så är affärssystemet ett extremt viktigt verktyg och nödvändigt att mjukvaran ligger i
framkant, avslutar Manuel.

Hur ger MONITOR er möjlighet att verka
och lyckas med er verksamhet?
– Hela organisationen måste kunna skötas i
affärssystemet och kan man det så stannar man
kvar. Vi har aldrig funderat på att byta affärssystem. Vi har en god dialog med Monitor och dom
tittar mycket på efterfrågan hos kunder, berättar
Manuel.

Manuel Berglund
ERP Manager
Koenigsegg Automotive AB

Våra bolag världen över använder
MONITOR affärssystem
AQ Group AB är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder.
Verksamheten är uppdelad i specialiserade
affärsområden med bolag som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Kunskapen
inom AQ-gruppen tillsammans med global närvaro
erbjuder unika fördelar till kunder runt om i världen.
Varför valde ni MONITOR?
– När vi köpt upp bolag har flera av dessa haft olika
affärssystem. Vi ville köra samma affärssystem i alla
våra bolag. MONITOR var det bästa alternativet
för vår verksamhet som internationell tillverkare
av komponenter och system till krävande industrikunder. I MONITOR fanns det även kopplingar som
gjorde att vi på ett enklare sätt kunde kommunicera
med kunder och leverantörer, säger Per Lindblad,
affärsutvecklare och IT-chef på AQ Group.
Är det något speciellt med MONITOR som gör
att det skiljer sig från andra affärssystem?
– Det är enkelt för oss att flytta tillverkningen av
någon produkt eftersom de är upplagda på ungefär
samma sätt i de olika bolagen och det gäller även
olika artiklar. I MONITOR finns det kopplingar mot
kunder och leverantörer som är till stor nytta för
oss. Systemet har även en ”dra-och-släpp” funktion
som gör det enkelt för oss att hantera exempelvis
fakturor och ordererkännanden, menar Per.

Hur ger MONITOR er möjlighet att verka och lyckas med er verksamhet som underleverantör?
– I grunden så måste varje bolag vi har köras
effektivt och ha ett bra systemstöd där man kan
följa upp avvikelser och åtgärda. På startsidan i
MONITOR ser vi t.ex. hur vi ligger till med kundorder och inköpsorder, det gör att vi hela tiden
motiveras att prestera. Det leder till att vi förbättrar
vår verksamhet. Det är A och O för oss att vi levererar kvalitet till våra kunder. Vi blir valda efter det vi
presterar och har vi då ett bra fundament att stå på
med ett bra affärssystem så underlättar det för oss
att hålla rätt kvalitet mot kunderna, menar Per.
Är MONITOR en faktor för att AQ Group ska
fortsätta utveckla sin verksamhet?
– Våra bolag världen över använder MONITOR
och uppskattar systemet. MONITOR är med och
påverkar till ett positivt resultat och företaget är
lyhörda för de åsikter vi har och det gör att vi har
arbetat fram en nära och bra relation med varandra
som båda kan dra nytta av, avslutar Per.
Per Lindblad
Affärsutvecklare och IT-chef
AQ Group AB
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Kontakta oss

Kontakta oss

EUROPA
Sverige

Finland

Polen

Våra partners

Monitor ERP System AB
Huvudkontor
Hudiksvall, Sverige
+46 (0) 650 766 00
sales@monitor.se
www.monitor.se

Monitor ERP System Finland AB
Turku, Finland
+358 (0) 50 375 2336
finland@monitorerp.com

Monitor ERP System Polska Sp. z o.o
Wroclaw, Polen
+48 (0) 661 444 635
+48 (0) 882 001 816
poland@monitorerp.com

Danmark
Norge
Estland
Lettland
Litauen

denmark@monitorerp.com
norway@monitorerp.com
estonia@monitorerp.com
latvia@monitorerp.com
lithuania@monitorerp.com

Se mer på vår hemsida
www.monitorerp.com

Följ oss @monitorerpsystem

ASIEN
Malaysia

Singapore

Kina

Monitor ERP System Sdn Bhd
Penang, Malaysia
+60 (0) 4 371 7813
malaysia@monitorerp.com

Monitor ERP System Southeast Asia Pte Ltd
Singapore
+60 (0) 4 371 7813
singapore@monitorerp.com

Monitor ERP System (Shanghai) Co Ltd
Shanghai, Kina
+86 (0) 400 6115 015
china@monitorerp.com

