


Kansainvälinen yritys, jolla on 
toimintaa useissa maissa 

Åke Persson

MONITOR on pienille ja keskisuurille tuontantoalan yrityksille 
suunnattu kattava toiminnanohjausjärjestelmä. Olemme Ruotsin 
johtava toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja yli 40 vuoden 
kokemuksella. Kehitämme MONITORia tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa. Järjestelmä onkin käyttäjäystävällinen 
ja kustannustehokas.

Toimintamme kattaa MONITOR toiminnanohjausjärjestelmän 
kehitystyön, koulutukset sekä konsultti- ja tukipalvelut. Laadukkaat 
tukipalvelut ja koulutus kuuluvat tärkeänä osana asiakaslähtöiseen 
työtapaamme. 

Monitor ERP System AB:lla on tällä hetkellä noin 125 työntekijää, 
joista suurin osa työskentelee yrityksen pääkonttorissa 
Hudiksvallissa, Ruotsin itärannikolla. Siellä tehdään myös 
ohjelmiston kehitystyö. 

Vastaamme itse kaikesta koulutuksesta ja myynnistä Ruotsissa. 
Ruotsin ulkopuolisesta myynnistä ja koulutuksesta vastaavat 
Monitorin omistamat tytäryhtiöt ja kumppanit. Tällä hetkellä 
yrityksellämme on edustajia Suomessa, Puolassa, Norjassa, 
Virossa, Liettuassa, Brasiliassa, Singaporessa, Malesiassa ja 
Kiinassa. MONITOR toiminnanohjausjärjestelmä on asennettu 
yli 2 400 yritykseen ja käännetty 13 kielelle.

Fakta

Asiakkaita ja Monitorin edustajia 
Asiakkaita 

Tyytyväiset asiakkaat 
ovat menestyksemme avain

”Emme ole kuin muut. Yli 40 vuotta olemme pitäneet 
kiinni liikeideastamme – toimitamme toiminnanohjaus-
järjestelmäämme tuotantoalan yrityksille. Vastaamme itse 
kehitystyöstä, tukipalveluista, koulutuksesta ja myynnistä 
ollaksemme lähellä asiakkaitamme. Tämä tekee yritykses-
tämme ainutlaatuisen alallaan ja on tehnyt meistä Ruotsin 
markkinajohtajan.

Olemme myös panostaneet yhä enemmän ulkomaan mark-
kinoille, ja mahdollisuutemme kasvaa kansainvälisesti ovat 
suuret. MONITOR on järjestelmä, joka soveltuu erinomai-
sesti käytettäväksi eri maissa, kuten Suomessa, ja monen-
laisissa tuotantoalan yrityksissä. Olemme palkanneet lisää 
henkilökuntaa Suomeen vastataksemme asiakkaidemme 
tarpeisiin.”

 
Åke Persson, perustaja & omistaja

SIVU 12

”Käytämme MONITORia, koska se on tehokas ja käyttäjä- 
ystävällinen toiminnanohjausjärjestelmä. MONITOR on 
kattava järjestelmä, ja käyttämällä sen kaikkia osia saamme 
hyvän kokonaiskuvan toiminnastamme. Koska jokainen auto 
koostuu tuhansista komponenteista, materiaaliohjaus on 
erityisen tärkeää komponenttituotannon ja ostojen 
hallitsemiseksi. Asiakkaiden lukemattomien valintojen 
käsittelemiseen käytämme MONITORin Tuotekonfiguraattoria.

Se on erinomainen työkalu ainutlaatuisten yhdistelmien 
luomiseen tietystä autosta. Emme missään vaiheessa ole 
katuneet valintaamme!”

Halldora von Koenigsegg
Koenigsegg Automotive AB

”Halusimme käyttää samaa toiminnanohjausjärjestelmää 
kaikissa yhtiöissä. MONITOR oli paras vaihtoehto kaltaisel-
lemme vaativille teollisuusasiakkaille komponentteja ja 
järjestelmiä valmistavalle kansainväliselle yritykselle. 
Yhtiömme ympäri maailmaa käyttävät MONITORia ja 
arvostavat järjestelmää. Se on kattava ja helppo ottaa 
käyttöön kaikissa maissa, sillä järjestelmä on standardisoitu, 
helppo asentaa ja helppo oppia. Kielen vaihto järjestelmän 

sisällä käy kätevästi ja helpottaa työntekijöidemme työtä. 
MONITOR auttaa yritystämme saavuttamaan positiivisen 
tuloksen ja kuuntelee mielipiteitämme. Olemmekin pystyneet 
luomaan läheiset ja toimivat välit MONITORin kanssa.”

Sture Berglund 
Konsernin ostopäällikkö, 
AQ Group AB



Monitor ERP System
Tuotanto-moduuli

Tuotanto-moduuli sisältää kaiken tarvittavan tuotannon 
 ohjaamiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

 
 Rakenteet osa- ja vaiheluetteloineen

 Ennakkolaskelmat ja jälkilaskelmat

 Tuotantotilaukset – rekisteröinti, tilausdokumenttien tulostus, uudelleen 
suunnittelu

 Kuormituksen suunnittelu listoina ja graafeina

 Keräilylistat materiaalin keräilyä varten

 Vaiheiden ja materiaalin raportointi

 Alihankintojen hallinta – tilaukset, lähetykset, toimitukset, suunnittelu

 

Ostot-moduuli 
Ostot-moduuli sisältää koko ostoprosessin tuen  

kyselyistä ostoreskontraan.

 Toimittajarekisteri sis. toimittajien hallinta (SRM)

 Kyselyt toimittajille – rekisteröinti, lähetys, seuranta

 Ostotilaukset – rekisteröinti, lähetys, vahvistus, seuranta

 Toimitukset, lavalappujen tulostus, vastaanottotarkastus

 Ostolaskujen rekisteröinti, linkitys ostotilauksiin

 Ostoreskontra sis. laskunmaksut, tiedostonsiirrot

 Seuranta esim. ostotilastojen,toimittaja-arviointien, 
 tilauskantojen pohjalta

Myynti-moduuli
Myynti-moduuli sisältää kaikki asiakkaisiin ja myyntiin liittyvät toiminnot 

tarjouksista myyntireskontraan. 

  Asiakasrekisteri sis. asiakkuuden hallinta (CRM)

Tarjoukset – rekisteröinti, lähetys, seuranta ja tilaukseksi muuntaminen

Myyntitilaukset – rekisteröinti, toimitusajan tarkistus, vahvistus, seuranta

Toimitusprosessi sis. keräilylistat ja kuljetusten hallinta

Asiakkaiden laskutus, proforma ja laskutussuunnitelmat

Myyntireskontra sis. saapuvien maksujen tuki, maksumuistutukset, 
korkolaskut jne.

Seuranta esim. myyntitilastojen, toimitusvarmuuden, tilauskertymän, 
likviditeettiennusteen pohjalta

Varasto-moduuli
Varasto-moduuli sisältää varastonohjauksen, materiaaliohjauksen 
ja inventoinnin.

Tuoterekisteri – tuoterakenne ja tuotelistat

Tarvesuunnittelu – materiaaliohjaus esim. tarvelaskennan 
ja nettotarveajon avulla

Inventointirutiinit yksittäisille tai suuremmille inventoinneille 
 (myös jatkuva inventointi)

Varastopaikkarekisteri sis. varastopaikkaohjaustoiminnot

Varastoarvolista, KET-lista

Tuoterekisteri, sarjanumerot, jäljitettävyys

Laatu – poikkeamien hallinta asiakkaalta, toimittajalle tai sisäisesti

Konepajatiedot-moduuli
Keskeinen osa Konepajatiedot-moduulia on leimauspääte, jossa työntekijät 
leimaavat sekä läsnäolon että työraportoinnit. 

Työntekijärekisteri sis. läsnäolo- ja työasetukset

Yksityiskohtainen suunnittelu sis. ajosuunnitelmat lähitulevaisuuden 
suunnittelemiseksi

Leimauspääte, jossa työntekijät leimaavat sekä läsnäolon että työt

Leimausten hyväksyntä ja korjaus

Työajat ja kalenterit

Palkkapohjat

Seuranta esim. tuottavuuden, läsnä- ja poissaolojen, välillisen ajan pohjalta

Laskenta-moduuli
Laskenta-moduulissa hoidetaan yrityksen jatkuva kirjanpito ja seuranta. 

Tilikartat sis. kustannuspaikat ja kustannusten kantajat

Jaksotukset ja automaattikirjaukset

Tositteiden rekisteröinti, myyntireskontran ja ostoreskontran integrointi

ALV-raportit

Raporttigeneraattori sis. vakioraportit tasetta ja tuloslaskelmaa varten sekä 
mahdollisuus omien raporttien luomiseen

Budjetit ja ennusteet

Projektilaskenta sis. muiden moduulien integrointi
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Sisäinen kirjanpito 
Toiminto mahdollistaa järjestelmän kaikkien varasto- ja 
tuotanto tapahtumien tiliöinnin ja viennin MONITORin 
Laskenta-moduulin pääkirjaan. Tämä parantaa tuotanto-
taloudellista seurantaa ja järjestelmän kirjanpidon 
raportointia.

SLK 
SLK eli sähköinen laskunkäsittely kattaa laskujen digitaalisen 
rekisteröinnin, jakelun ja ostolaskujen hakutoiminnon. 
Toiminto on olemassa myös verkkoversiona – SLK Online. 
 

Tuotekonfiguraattori 
Konfiguraattori tukee tuotteiden eri versioiden käsittelyä 
ja yhdistelyä. Tuotekonfiguraattori pohjautuu perus- 
rakenteeseen, jonka pohjalta voidaan luoda eri 
variantteja, laskea niille hinnat ja luoda  
tuotantotilaukset. 
 

Työkalurekisteri 
Toiminto sisältää rutiinit työkalujen hallintaa varten, esim. 
työkalurekisterin, palautus- ja ottotoiminnot, MONITORiin 
integroituina. 
 

Varastoautomaatin integraatio 
Varastoautomaatti on ohjelmisto, joka luo linkin MONITORin 
ja korkeavaraston välille. Varastoautomaatti tunnistaa 
varastossa olevien tuotteiden varastotapahtumien 
ajankohdan.

Varastopisteiden hallinta 
Varastopisteiden hallinta on lisätoiminto, joka tukee eri 
varastopisteiden ja toimintayksiköiden hallintaa samassa 
järjestelmässä. Toisin sanoen se mahdollistaa yrityksen 
muiden yksiköiden toiminnan hallinnan yhdestä yksiköstä.

Verkkokauppa
Verkkokauppa tehostaa järjestelmän hallintaa ja sen avulla 
asiakkaiden on helppo tehdä tilauksia, tarkastella tilausten 
tilaa ja historiaa sekä nähdä ajankohtaiset tuotetiedot. 

Agentti 
Agentti on MONITORin lisätoiminto, joka hoitaa rutiini-
tehtävät automaattisesti. Agentin voi myös asentaa 
seuraamaan tapahtumia. 
 
Dokumenttien hallinta 
Dokumenttien hallinta mahdollistaa ulkoisten dokument-
tien (tietokannan ulkopuolisten) linkityksen, esim. 
piirustukset ja sopimukset. Dokumentteja on mahdollista 
tarkastella tietueesta, johon ne on linkitetty. 
 
EDI 
EDI-ratkaisumme mahdollistaa liikedokumenttien 
siirron sähköisesti rakenteisten viestien muodossa. 
Esimerkiksi elektroniset viestit oman ja asiakkaan 
toiminnanohjausjärjestelmän välillä tiedonsiirron 
tapahtuessa kutakuinkin automaattisesti. 

MONITOR Mobile 
MONITOR Mobile on älypuhelimille ja taulutietokoneille 
tarkoitettu sovellus. Se tarjoaa yleiskatsauksen 
ja suoran yhteyden MONITORin tietoihin.    
 

MONITOR PDA 
MONITOR PDA on käsipäätesovellus, joka mahdollistaa 
tiettyjen MONITORin rutiinien käytön käsipäätteiltä, joissa 
on Windows Mobile.
 

MONITOR Verkko – Aikakortti 
Verkkopohjainen ohjelma esim. yrityksen ulkopuolella 
työskenteleville työntekijöille, joiden on vaikea leimata 
läsnäoloaan ja työtilauksiaan/projektejaan. Paikasta  
toiseen matkustelevat asentajat, myyjät ym. voivat 
ohjelman avulla raportoida aikansa itse sen sijaan, 
että jonkun muun tarvitsisi tehdä se. 

Myyntitilausten siirto 
Myyntitilausten siirron avulla on mahdollista siirtää tilauksia 
myynti- ja tuotantoyhtiön välillä. MONITORin myyntitilausten 
siirto helpottaa käsittelyä yrityksissä, joissa myyntiyhtiö 
ottaa vastaan tilaukset asiakkailta ja tuotantoyhtiö hoitaa 
valmistuksen. 
 
 

LisätoiminnotLisätoiminnot



Käyttöönotto ja koulutus

Autamme alusta loppuun 

Seuranta/Tuki
On tärkeää, että käyttöönottoa seurataan ja MONITORin 
käyttöä parannellaan jatkuvasti. Monitorin tukiosasto 
vastaa tavallisiin kysymyksiin puhelimitse tai sähköpostitse.

Varsinainen käyttö
Käyttöönottoprosessi huipentuu varsinaiseen käyttöön. MONITOR 
otetaan käyttöön ja vanha järjestelmä poistetaan käytöstä. 
Henkilökuntamme on usein paikalla järjestelmän vaihtohetkellä.

Koulutus
Kaikille käyttäjille opetetaan heidän tarvitsemiensa MONITORin toimintojen käyttö 
ennakkotutkimuksen ja projektin käynnistyksen pohjalta. Kouluttaminen tapahtuu 
asiakkaan luona, todellisessa ympäristössä, organisaatioon soveltuvissa ryhmissä.

Tietojen konvertointi
Jos MONITORiin on tarkoitus siirtää tietoja aikaisemmista järjestelmistä, 
se tehdään projektin alussa. Meillä on kokemusta useimpien markkinoilla 
olevien järjestelmien konvertoinnista.

Ennakkotutkimus/projektin käynnistys
Ennakkotutkimuksessa päätetään, kuinka MONITORia on tarkoitus käyttää yrityksessä. 
Ennakkotutkimus toimii tulevien koulutusten pohjana, minkä lisäksi sillä 
kartoitetaan mahdollisten sovellusten tarve, laaditaan projektisuunnitelma 
aikatauluineen sekä määritellään organisaatio, minkä jälkeen projekti on käynnissä.

Projektipäällikkömme ja kouluttajamme seuraavat 
MONITORin käyttöönottoa varten laatimaamme 
mallia. Malli muokataan tietenkin jokaisen yrityksen 
edellytyksiin sopivaksi.
  

Toteutus

Monitorin tukiosastolla työskentelee 25 työntekijää, jotka osaavat useita eri 
kieliä. Näiden lisäksi tukipalveluja tarjoaa päivittäin 5–10 kehitysosastomme 
työntekijää.
 
Vastaukset nopeasti
Laadukkaan palvelun takaamiseksi tukipalvelut on jaettu viiteen alueeseen: 
MPS, talous, EDI/kuljetus, konepajatiedot ja tekniikka. Asiakas yhdistetään 
aina asian parhaiten hallitsevalle asiantuntijalle. Tukiosasto palvelee arkisin 
klo 7–18 Suomen aikaa.

– Kansainvälisten ja etenkin idempänä toimivien asiakkaidemme kannalta 
on tärkeää, että palvelemme jo aikaisin aamusta. Periaatteenamme on, ettei 
kenenkään tarvitse odottaa vuoroaan kuin korkeintaan kolme minuuttia, 
ja vastaukset annetaan työvuorokauden sisällä. Koska kansainvälisten 
asiakkaiden määrä kasvaa koko ajan, tukipalvelua tarjotaan nykyään paljolti 
englanniksi, kertoo Monitorin tukipäällikkö Catharina Wiklund.

Lähellä asiakasta
– Tukiosastomme tavoitteena on olla lähellä asiakasta, mitä helpottaa se, 
että tukiostaston työntekijät istuvat samoissa tiloissa ohjelmiston kehittäjien 
kanssa. Näin asiakkaat saavat nopeaa palautetta ja tehokasta tukipalvelua, 
kertoo Catharina.

– Pystymme myös etäkäyttämään asiakkaan tietokonetta esim. vian hakemiseksi 
tai ohjelmiston asentamiseksi. Ratkaisu on ollut suosittu, sillä se säästää 
asiakkailta sekä aikaa että rahaa, tiivistää Catharina.

Tukipalvelut

Laadukasta palvelua 
usealla kielellä

”Pystymme vastaamaan kysymyksiin nopeasti, 
koska istumme ohjelman kehittäjien kanssa 
samoissa tiloissa”
                                                        Catharina Wiklund, tukipäällikkö    

Catharina Wiklund, tukipäällikkö
Monitorilla vuodesta 2007. Työskennellyt aikaisemmin MONITORin
asiakasyrityksessä ja omaa pitkän kokemuksen järjestelmän käytöstä.



Asiakasesimerkki – Rimaster AB 

Rimaster AB on kaapeleiden, sähkökaappien, elektroniikan, 
erikoisajoneuvojen ohjaamoiden ja teollisuusjärjestelmien 
johtava toimittaja. Rimaster AB:lla on tällä hetkellä noin 600 
työntekijää seitsemässä yrityksessä ympäri maailmaa. Yritys on 
kasvanut vauhdilla vuodesta 1998, ja mm. työntekijöiden määrä 
on lähes kaksinkertaistunut viimeisten kuuden vuoden aikana. 
MONITOR toiminnanohjausjärjestelmän avulla Rimaster on 
selviytynyt nopean kasvun asettamista haasteista. 

Miksi olette käyttäneet MONITORia uskollisesti niin pitkään?
– Olemme käyttäneet MONITORia vuodesta 1998. MONITOR tukee 
toimintaamme, käyttäjämme ovat tyytyväisiä ja käyttöliittymä hyvä, sanoo 
Rimasterin varapuheenjohtaja Tomas Stålnert.

Asettaako Monitor todella asiakkaan keskipisteeseen?
– Monitor ERP System AB kuuntelee asiakkaitaan ja heidän toiveitaan. Yksi 
suurimmista eduista on, että Monitor on suoraan yhteydessä asiakkaisiin 
ilman välikäsiä, mikä takaa antoisan ja toimivan dialogin. Monitorin tuki 
toimii useimmiten hyvin, kertoo Rimasterin IT-päällikkö Per Mårtensson.

Oletteko koskaan harkinneet järjestelmän vaihtoa?
– Joitakin vuosia sitten, kun toimintamme kasvoi, mietimme järjestelmän 
vaihtoa, mutta päädyimme kehittämään hyviä ratkaisuja yhteistyössä 
Monitorin kanssa ja jatkoimme MONITORin käyttöä. Jos vastaan tulee 
vaikeita ongelmia, meillä on jopa mahdollisuus konsultoida ohjelmoijia. 
Kenellä muulla järjestelmätoimittajalla on näin hyvä palvelu? kysyy Per.

 
 
Kuinka yhteistyö Monitrin konsulttien kanssa on sujunut?
– Käytämme Monitorin konsultteja ennakoivasti oppiaksemme uudet  
toiminnot, tehostaaksemme eri toimintoja sekä erityisissä projekteissa ja 
sovelluksissa. Yritysten fuusioitumisprosesseissa Monitorin konsulteista on 
ollut suuri apu. Monitorin ohjelmoijat tekevät tarvittavat sovellukset, mikä 
on eduksi, sillä ohjelmoijat tietävät, kuinka järjestelmä toimii. Meidän ei 
koskaan tarvitse sotkea asiaan kolmatta tahoa, kun järjestelmää mukautetaan.

Kuinka paljon käytätte MONITORia toiminnassanne?
– Rimaster-konsernin yritykset käyttävät kaikkia MONITORin perus- 
toimintoja, minkä lisäksi yksi yrityksistä käyttää Tuotekonfiguraattoria. Kaikki 
konsernin yritykset käyttävät Agentti-lisätoimintoa. Ilman sitä emme 
pärjäisi, toteaa Per. 

– Käytämme myös MONITOR-to-MONITOR-toimintoa – osittain sisäisesti 
yhtiöiden välillä ja osittain yhteyksissä ulkoisiin toimittajiin. MONITOR-to-
MONITOR-toiminto säästää konsernissamme paljon aikaa, tiivistää Per.

Tyytyväisiä MONITOR-käyttäjiä 
vuodesta 1998

– Monitor ERP System AB kuuntelee 
asiakkaitaan ja heidän toiveitaan. 
       
       Per Mårtensson
      IT-päällikkö, Rimaster AB
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MONITOR BI & MONITOR-to-MONITOR

Tukee päätöksentekoa 
MONITOR Liiketoimintatiedon hallinta sisältyy järjestelmään vakiona, mutta on erillinen MONITORin 
ulkopuolinen ohjelma. Ohjelmassa on valmis näkymä kaikille MONITOR-moduuleille. Näkymät on 
konfiguroitu valmiiksi, joten ohjelma on käyttövalmis. Liiketoimintatiedon hallinta toimii yrityksen 
päätöksenteon tukena. Järjestelmä auttaa näkemään, mihin suuntaan yritystä tulee strategisesti kehittää 
tulosten parantamiseksi. Liiketoimintatiedon hallinta kerää ja näyttää liiketoimintatiedot analysointia 
helpottavassa muodossa, mikä tukee tietoihin syvällisemmin perustuvaa päätöksentekoa.

Lisänäkymät 
Vakionäkymien lisäksi järjestelmään on luonnollisesti saatavissa
lisänäkymiä. Tällä hetkellä saatavissa on kahdeksan valmista 
lisänäkymää: Tilauskanta – Myynti, Tilauskanta – Ostot, 
Toimitusvarmuus – Myynti, Toimitusvarmuus – Ostot, Hylkäykset – 
Tuotanto, Varastoarvo – Varasto, Tilauskertymä – Myynti ja 
Projektilaskenta – Laskenta.Tarjoamme myös räätälöityjä näkymiä 
asiakkaiden pyynnöstä esimerkiksi, jos toimitusvarmuutta ei haluta 
laskea samalla tavalla kuin vakionäkymissä. Sovellusosastomme 
rakentaa ratkaisut asiakkaiden toiveiden pohjalta.

Monitorin kehittämä 
Liiketoimintatiedon hallinta

 

Tapahtuma (asiakas)
1. Ostotilauksen lähettäminen
4. Tilausvahvistuksen rekisteröinti ostotilauksesta
6. Ostotilausilmoituksen rekisteröinti
8. Ostolaskun rekisteröinti
9. Reklamaatioraportin lähettäminen
11. Toimitussuunnitelman lähettäminen

Tapahtuma (toimittaja)
2. Myyntitilauksen rekisteröinti
3. Tilausvahvistuksen lähettäminen
5. Ilmoituksen lähettäminen
7. Laskun lähettäminen
10. Asiakaspoikkeaman rekisteröinti
12. Myyntiennusteen rekisteröinti

Tapahtumat, joissa toimintoa on mahdollista käyttää:

Lisäksi järjestelmä sisältää toimintoja perustietojen ylläpitämiseksi lähettämällä ja vastaanottamalla tuotetietoja, 
hintoja, hankinta-aikoja, vuosivolyymeja ja toimittajan tuotenumeroja sähköpostitse. Erona on, että tuonnin tueksi liitetään 
txt-tiedosto.

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

MONITOR-to-MONITOR

MONITORiin on mahdollista 
integroida myös moni muu

suurempi toimittaja.

Toiminto on maksuton ja 
sisältyy MONITOR toiminnan-

ohjausjärjestelmään!



Suomi
Monitor ERP System Finland AB 
Alholmintie 43
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+358 50 375 2336 
sales@monitorerp.fi
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Monitor ERP System AB 
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