“

”Vi har gennem mere end 40 år udelukkende fokuseret på produktionsvirksomheder.
Det er helt unikt indenfor ERP-branchen. Vores store erfaring og viden gør
sammen med den seneste teknologi MONITOR til et fremtidssikret valg”

Vores historie
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Vores historie
Monitor ERP System AB er en familieejet virksomhed, stiftet af Åke Persson.
Allerede i sine unge år, hvor Åke arbejdede på fødegården, kom han med idéer
om rationalisering og effektivisering af arbejdet. Idéerne slap aldrig op, hvilket
vores kunder nyder godt af den dag i dag.

Morgan Persson, VD

1974

1982

1985

1987

1991

1992

1993

Åke starter firmaet
Verkstadsteknik
Persson & Co.

Første generation
(G1) af MONITOR
frigives til ABC
800-computere

Valget mellem Unix
og MS-DOS bliver
afgørende

MONITOR G2
frigives. Systemet er
MS-DOS baseret til
pc’ere

MONITOR G3
frigives

Første udenlandske
installation – Polen

Firmaet skifter
navn til Monitor
Industriutveckling AB

2000

2008

2012

2016

2016

2019

36 ansatte

Projekt G5
startes

Monitor G5 frigives til
det svenske marked

Monitor etablerer
samarbejde med
partner i Danmark

MONITOR G5 frigives
til det danske marked

1997

MONITOR G4
frigives og er nu et
komplet ERP system

450 kunder

Monitor stifter selskaber
i Finland, Polen,
Malaysia og Kina, og
skifter navn til Monitor
ERP System AB

160 ansatte

250 ansatte

+3000 kunder

+4000 kunder

Vores virksomhed
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En international virksomhed
– repræsenteret i flere lande
Monitor har siden 1974 hjulpet såvel små som mellemstore
virksomheder med at forbedre produktiviteten og derigennem
reducere produktionsomkostningerne. I Sverige er vi ubestridt
den førende leverandør af ERP systemer til produktionsvirksomheder inden for vores målgruppe. Vores hovedkontor
ligger i Hudiksvall og vi har kontorer rundt om i Sverige. Vi har
egne dattervirksomheder i Finland, Polen, Kina og Malaysia og
har samarbejdspartnere i Danmark, Tyskland, Norge, Estland,
Letland og Litauen, hvilket indebærer, at vi kan tilbyde vores
tjenester og produkter internationalt og til koncerner med
udenlandske datterselskaber.

Monitor beskæftiger +250 ansatte og har egne udviklings- og
supportafdelinger. Vi har mere end 40 års erfaring, og systemet har vundet flere priser for brugervenlighed, funktionalitet
og kundetilfredshed. MONITOR er udviklet i tæt samarbejde
med vores kunder og eksperter, hvilket gør at vi i dag leverer et
komplet system optimeret til produktionsvirksomheder.
Tusindvis af virksomheder over hele verdenen anvender dagligt
MONITOR.
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Vores brancher

Optimeret til forskellige typer
af produktionsvirksomheder
Vi har en bred og mangeårig erfaring fra forskellige grene af
fremstillingsindustrien. Brancherne har alle deres unikke udfordringer og fokusområder, og med MONITORs brede udbud
af funktioner kan hver enkelt virksomhed vælge præcis den
funktionalitet, der giver et optimalt overblik og kontrol over
produktionen.
Metalindustrien – Her finder vi mange af vores kunder inden
for klip, laserskæring, buk, fræs, drej, afkortning, støbning og
svejsning. Ved hjælp af MONITOR får kunden overblik over,
hvad der sker i virksomheden; fx tilbydes ’daglig planlægning’
ude på værkstedet, og maskinintegration giver en eksakt opfølgning fra maskinerne. Sporbarhed styres vha. batchnummerstyring og certifikathåndtering.
Maskinindustrien – Her ser vi typisk virksomheder, der arbejder med et-styks-produktioner med dybe styklister. MONITOR
kan integrere mod virksomhedernes CAD-system, hvilket
sparer tid og minimerer risikoen for fejl. Vores produktkonfigurator er et yndet tilvalg, når man arbejder med produkter
som er tilgængelige med forskellige valg og varianter. Med
konfiguratoren kan man hurtigt og nemt lave tilbud, ordrer
og produktionsordrer for de forskellige varianter. Ved dybe
styklister er vores materialeplanlægning og pluk til montage
foretrukne procedurer. MONITOR indeholder serienummerstyring for sporbarhed og eftermarked, garanti mv..
Plastindustrien – Her er der stor fokus på maskiner og planlægning. Ved at anvende maskinintegration opdaterer hver

enkelt maskine selv tid og antal direkte på ordren, og med
nøjagtig registrering af køretid og standtid og årsagskoder
aflæses OEE direkte for hver enkelt maskine. Værktøjerne
håndteres i værktøjskartoteket for planlægning, kalibrering og
vedligehold.
Elektronikindustrien – Håndterer ofte mange komponenter
med lange leveringstider. Her er materialestyringen i fokus,
og indkøb foretages på baggrund af prognoser og budgetter.
Lagerstyring i MONITOR er udviklet med stor opmærksomhed
på brugervenlighed, og pluklister kan fx tilgås fra tablets. Efter
montage kan testresultatet gemmes i MONITOR og siden
udskrives i protokol eller certifikat til kunden.
Træ- og møbelindustrien – kan indbefatte alt fra plademøbel
producenter med høj volumen til fx projektstyrede butiks
indretninger. Produktkonfiguratoren kan anvendes ved fx.
polstermøbler, hvor farver, materialer mv. kan variere. Man kan
tillige kombinere produktkonfiguratoren med en webshop, så
slutkunderne laver den unikke bestilling direkte i MONITOR.
Bilindustrien – Som leverandør til bilindustrien har man ofte
et nært samarbejde med kunden. Her kan vores komplette
EDI-løsning anvendes, hvorved ordrer og leveringsplaner
automatisk indlæses, og systemet kommer med ordre- og
replanlægningsforslag, for at imødekomme ændringer og korte
leveringstider.

Vores ERP-System

MONITOR ERP-SYSTEM
Et komplet ERP-System optimeret
til produktionsvirksomheder
MONITOR G5 er den femte generation af MONITOR. Systemet
består af modulerne Produktion, Indkøb, Salg, Lager, Tidsrapportering og Regnskab. I disse moduler findes funktioner, der
håndterer alle de aktiviteter, der forekommer i en produktionsvirksomhed.

Beslutninger på et oplyst grundlag
MONITOR leveres komplet med færdige rapporter, der samler
oplysninger op på tværs af varer, kunder, produktioner og
meget mere. Resultatet præsenteres såvel i lister som grafisk.
Det hjælper virksomhederne med at træffe strategiske
beslutninger og opnå bedre resultater.

Altid opdateret
Som bruger af MONITOR kan du altid nå systemet uanset hvor
du er og hvilken enhed du anvender (Windowstablet, Ipad,
smartphone eller browser). Hvis du fx arbejder som kørende
sælger, har du tilgang til dine aktiviteter, dine kunder og dine
tilbud direkte fra mobilen, og hvis du arbejder på lageret kan du
fx lave lageroptællinger, plukke materialer til produktionsordrer
og lave varemodtagelse og –forsendelse fra en iPad. Det er bare
nogle af de muligheder der findes – og der kommer flere til.

Et system – mange muligheder

Testkør MONITOR eller få en demo

MONITOR er et nøglefærdigt ERP-System, som anvendes af
tusindvis af virksomheder rundt om i verdenen. Vi fokuserer
altid på helheden og sørger for, at vores kunder får den løsning,
der passer deres virksomhed bedst.

Vi tilbyder helt gratis et besøg, hvor vi giver en demo med
udgangspunkt i din virksomhed og dine produkter.

MONITOR leveres komplet med alle grundmoduler. Ud fra
virksomhedens behov kan standardsystemet udvides med
forskellige tilvalg. Læs mere om disse på side 12.
I de få tilfælde hvor det ikke er nok, er der mulighed for at
skabe kundespecifikke løsninger sammen med vores tilpasningsafdeling. Lad os høre dine ønsker – måske
findes det allerede som standard.

Vil du hellere på egen hånd selv granske systemet og undersøge, hvilke muligheder MONITOR kan tilbyde dig og din
virksomhed, kan du bestille et login, der giver adgang til en
testdatabase i den seneste version.
For mere information og kontakt:
https://www.monitorerp.com/dk/contact/
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PRODUKTION

INDKØB

SALG

LAGER

TIDSRAPPORTERING

REGNSKAB

Produktionsmodulet indeholder alt, som
er nødvendigt for at styre, planlægge og
følge op på produktionen

Indkøbsmodulet støtter hele indkøbs
processen, fra forespørgsel til betaling
af leverandører

Salgsmodulet indeholder al funktionalitet
omkring kunder og salg – herunder CRM

Lagermodulet indeholder funktionalitet
for lagerstyring, planlægningsparametre
og lageroptælling

Tidsrapporteringsmodulet omhandler
mest værkstedet. Her finder man bl.a.
komme-gå og arbejdsstemplinger

I regnskabsmodulet foregår den løbende
finansbogføring og opfølgning

• Forberedelser med styklister og ruter
• Produktionsgrupper incl.
leverandører til udearbejde
• Produktionsordrer – registrering,
forslag, replanlægning, dokumenter
• Belægningsoversigt i lister og grafer
• Køreplaner – finplanlægning
• Poolplanlægning af produktionsgrupper med samme egenskaber
• For- og efterkalkulationer
• Produktionsopfølgning
– produktivitet, effektivitet

• Leverandørkartotek med SRM
– som CRM bare til leverandører
• Forespørgsler og indkøbs
ordrer incl. overvågning
• Indlevering, udskrift af
pallesedler, modtagekontrol
• Registrering af fakturaer og
kobling mod indkøbsordrer

• Kundekartotek med CRM-modul
• Tilbud med opfølgning, statistik
og overførsel til ordre
• Rammeordrer og ordrer
• Leveringstidskontrol – allerede på
ordreoprettelsestidspunktet
• Pluklister og udlevering
• Spedition via fx Unifaun

• Leverandørbogholderi,
betalinger, filoverførsel

• Fakturering, faktureringsplaner,
proformafakturaer

• Indkøbsstatistik, leverandørvurdering

• Indlæsning af indbetalinger via fil
fra bank
• Salgsstatistikker

• Lagerkartotek med planlægningsdata
• Behovsplanlægning, behovs
beregninger og automatiske
nettobehovskørsler

• Medarbejderkartotek
med mødeskemaer
• Komme-gå og arbejdsstemplinger
på pc, Ipad og telefon

• Kontoplan med dimensioner
• Automatiske periodiseringer mv.
• Momsrapport
• Saldobalancer

• Godkende, rette og
attestere stemplinger

• Mulighed for at bygge egne
regnskabsrapporter med grafer

• Løngrundlag incl. overtid, sygdom mv.

• Budget og prognoser

• Værdiansættelse af varer i arbejde

• Timebank, flex, afspadsering

• Sporbarhed, batch- og serie
nummerregister

• Opfølgning på produktivitet, effektivitet og fravær

• Projektregnskab med integration
til øvrige moduler

• Lagerlokationer
• Lageroptælling, herunder løbende
optælling og lagerværdilister

• Kvalitetsafvigelser – reklamationer
og interne afvigelser

Vores tilvalg

Ekstra tilvalg

Maskinintegration
Med Maskinintegration bliver dine
maskiner integreret i MONITOR, så
rapportering af operationer sker automatisk.
Maskinintegrationen medfører mange
fordele, fx forbedret overvågning af
maskinerne, højere udnyttelsesgrad,
registrering af stop-tid og -årsager,
troværdige efterkalkulationer og
enklere rapportering.

Værktøjskartotek

Agenten udfører automatiske kørsler af rutine
opgaver, og kan herudover foretage enkle
overvågningsopgaver.

Værktøjskartoteket benyttes til at registrere værk
tøjer, der kan anvendes på ruterne, hvorved
dobbeltbooking undgås. Her kan tillige registreres
kalibrering mv.

EDI

Webshop

EDI er elektronisk overførsel af strukturerede
data mellem virksomheder, fx ordrer og ordrebekræftelser.

Vores tillæg gør det enkelt for dig at starte
en webshop.

Lagersteder

Produktkonfigurator
Ved hjælp af vores produktkonfigurator kan
du håndtere og kombinere flere varianter og
udførelser af et produkt ud fra fastsatte regler,
for herved at kunne beregne priser og skabe
unikke produktionsordrer. Fordelene er mange,
og konfiguratoren er en stor hjælp for især salgs
afdelingen og produktionen.

Agenten

Elektronisk fakturahåndtering
Elektronisk fakturahåndtering er vores mest solgte
tilvalg på grund af den fornuftige pris og den høje
funktionalitet. Elektronisk fakturahåndtering indeholder godkendelsesflow, attesteringsregler og
gør det nemt sidenhen at se gamle fakturaer.

Lagersteder kan anvendes, hvis du har lagre eller
produktionsfaciliteter på forskellige adresser og
ønsker at planlægge produktion og se beholdninger
hver for sig.

Øvrige tilvalg

Internt regnskab
Kundeordre-overførsel

Anlægskartotek

Udvidet EFH

Tilpasning af rapporter

Udvidet lagerpladssystem

Højlagerintegration

Daglig valutakursopdatering
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Vores ydelser

Vores ydelser
Vi hjælper dig med at få kontrol over din virksomhed. Vi tilbyder
forskellige ydelser før, under og efter implementeringen af
MONITOR

Implementering og uddannelse
Vores projektledere er ansvarlige for implementering af
MONITOR og uddannelse af alle brugerne. Alle vores projektledere har stort kendskab til såvel MONITOR som hverdagen i
en produktionsvirksomhed, og de har erfaring i at lede
implementeringsprojekter. Projektlederne har dine mål i fokus,
og er din garanti for at projektet kommer i mål til planlagt tid
og inden for den tilbudte økonomi.

Support
Vores supportafdeling er til for at hjælpe dig videre. Supportteknikerne har lang erfaring fra produktionsvirksomheder,
økonomi og logistik og kan give support på flere sprog.

ERFA-grupper
Vi tilbyder deltagelse i ERFA-grupper med ligesindede
MONITOR brugere inden for områderne: Salg, Økonomi
og Logistik.

Tilpasninger
Det skønnes at 98-99% af vores G5 kunder vil køre MONITOR
i standardversionen, hvor du selv har mulighed for at lave
rapporttilpasninger mv.. Hvis du ønsker at skabe helt unikke
løsninger i samarbejde med os, kan vores tilpasningsafdeling
hjælpe med alt fra dokumenter og specialfunktioner for import/
eksport til udvikling af integrationer til øvrige systemer.
Læs mere om tilpasninger på www.monitorerp.com/dk

Integration
For at undgå dobbeltarbejde og minimere risici for fejlindtastninger kan MONITOR integreres til maskiner og programmer, fx:
• CAD-systemer, hvor nye og ændrede varer
og styklister opdateres
• Lagerautomat / højlager – integrerer pluklister og lagersaldi
• Spedition og transport – integration til
at booke fragt og Track & Trace
• Factoring eksport af fakturaer og kunde
data til banker og factoringselskaber
• Eksport af løngrundlag

“Det er en utrolig tilfredsstillende følelse
at kunne hjælpe kunden. Specielt når man
mærker, at kunden tager det til sig og vil
anvende det i sin virksomhed”
Ellen Kristensson, Supporttekniker
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Hvorfor MONITOR

Hvorfor MONITOR
TOP 5 – HVORFOR VÆLGE MONITOR
Mere end 40 års erfaring
Vi har mere end 40 års erfaring fra forskellige brancher inden for fremstillings
industrien. Vi er i daglig kontakt med mennesker fra produktionsvirksomheder
ved implementering, undervisning, udvikling og support. Alt i vores virksomhed
drejer sig om produktion, og det mærkes tydeligt.
Standardsystem med høj fleksibilitet
MONITOR er et komplet ERP-system med alle nødvendige moduler, færdige
dokumenter og rapporter. Med udgangspunkt i din virksomhed sættes systemet
op, så I får den bedst tænkelige hverdag.
Vi udvikler din virksomhed
Vores erfarne projektledere har stort fokus på processerne i din virksomhed. Alle
vores projektledere har en baggrund i produktionsvirksomheder. Vi kender Jeres
udfordringer og ser virksomheden uden om systemet.
Førsteklasses support
Vores supportafdeling arbejder ud fra målsætningen: At give kunderne hurtige
og kvalificerede svar, og vores tilfredshedsundersøgelser viser at det lykkes.
Smidig implementering
Med 1000-vis af kørende systemer har vi en gennemprøvet projektplan
og et færdigudviklet ERP system. Din implementering er i sikre hænder.
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Kontakt os

Følg os @monitorerpsystem

Kontakt os
Øvrige partnere
Tyskland
Norge
Estland
Letland
Litauen

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

Se mere på vores hjemmeside
www.monitorerp.com/dk

EUROPA
Danmark
Monitor ERP Partner
Xpect IT ApS
Odense, Danmark
+45 5211 0086
denmark@monitorerp.com
www.monitorerp.com/dk

ASIEN
Sverige

Finland

Polen

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

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

