


åke persson

Vi gør det svære enkelt

”Vi er ikke som de andre. I 40 år har vi holdt fast i vores 
forretningskoncept – at levere et forretningsystem til 
produktionsindustrien. Vi har et grundigt kendskab til 
produktion, og vi taler brugernes sprog. Vores system 
er funktionelt og brugervenligt - vi gør det svære enkelt.  

Vi udfører vores udvikling, support, uddannelse og salg 
i eget regi, så vi kommer så tæt på vores kunder som 
muligt. Det gør os unikke i branchen og har gjort os 
førende på det svenske marked.

Vi styrker nu vores indsats i Danmark, hvor der er store 
muligheder for danske produktionsvirksomheder med 
MONITOR . Vi har set, at MONITOR er et system, som 
passer godt ind i mange lande og i mange forskellige 
typer af produktionsvirksomheder.”

 
Åke Persson, grundlægger og ejer



Fakta

MONITOR Forretningssystem
Systemet er komplet og har alt det, som en produktionsvirksomhed har 
brug for. MONITOR dækker alle processer, og det bedste ved systemet 
er, at alt indgår som standard. Vi har desuden erfaring og kompetencer 
fra mere end 3000  implementeringer verden over. Vi mener, at det nu 
er på tide, at danske produktionsvirksomheder kan få del i vores system. 
MONITOR kan skabe yderligere muligheder for at løfte lige netop din 
virksomhed op til nye højder og møde de krav, der stilles i en stadig 
hårdere konkurrence. 

• CRM
• Sporbarhed
• Underleverandør
• Produktionsplanlægning
• Beregninger
• Lagerhåndtering
• Produktionsordre
• SRM
• Dokumenthåndtering
• Varer
• EDI
• Produktkonfigurator
• Værktøjsregister
• Fakturering
• Speditionshåndtering
• Tjenester
• Servicehåndtering

• Behovsstyring
• Status
• Kvalitetsstyring
• Lageroptimering
• Tidsregnskab
• Ind- og udstempling
• Eksport af løngrundlag til eksternt lønsystem
• Detaljeplanlægning
• BI (Business Intelligence)
• Økonomisk rapportgenerator
• Intrastatrapportering
• Projektstyring
• Løbende regnskab
• Elektronisk attestering
• Likviditetsrapport
• Instrumentbræt

Et komplet system for 
produktionsvirksomheder



MONITOR ERP System
Produktionsmodulet 

Produktionsmodulet indeholder alt det, der er nødvendigt for at kunne styre, 
planlægge og følge op på din produktion.

 
 Forberedelse med styk- og operationslister

 For- og efterkalkulation

 Produktionsordrer – registrere, udskrive ordredokument, omplanlægge 

 Belægningsplanlægning i lister og grafer

 Plukkelister til plukning af materiale 

 Indrapportere operationer og materiale

Håndtering af underleverandør – ordre, forsendelse, indlevering, planlægning

 

Indkøbsmodul  
Indkøbsmodulet indeholder hjælp til hele indkøbsprocessen, fra 

forespørgsel til kreditorstyring. 

 Leverandørregister med indkøbshjælp (SRM)

 Forespørgsler til leverandører – registrere, sende, overvåge 

 Indkøbsordrer – registrere, sende, bekræfte, overvåge 

 Indleveringer, udskrift af transportlabels, modtagekontrol 

 Registrering af leverandørfakturaer, sammenholdt med indkøbsordrer

 Kreditorstyring med fakturabetalinger, filoverførsel 

 Opfølgning i form af f.eks. indkøbsstatistik, leverandørvurdering 
og ordrebeholdning

Salgsmodul 
Salgsmodulet indeholder alle funktionaliteter, som har med kunder og salg 

at gøre, fra tilbud til debitorstyring. 

  Kunderegister med salgsstøttefunktion (CRM) 

Tilbud – registrere, sende, overvåge og omdanne til ordre 

Kundeordrer – registrere, kontrollere leveringstid, bekræfte, overvåge 

Udleveringsproces med plukkelister og transporthåndtering 

Fakturering til kunde, proforma og faktureringsplaner 

Debitorstyring med hjælp til indbetalinger, betalingspåmindelser, rentefakturaer 
m.m. 

Opfølgning i form af f.eks. salgsstatistik, leveringssikkerhed, ordreindgang, 
likviditetsprognose



Lagermodul
Lagermodulet indeholder funktionalitet for lagerstyring, materialestyring 
og status.

Vareregister – varebeholdning og varelister

Behovsplanlægning – materialestyring via f.eks. behovsberegning og 
nettobehovskørsel 

Statusprocedurer for enkelte eller større statusopgørelser (også løbende status) 

Lagerpladsregister med funktionalitet for lagerpladsstyring 

Lagerværdiliste, VIA-liste (igangværende arbejde) 

Produktregister, serienummer, sporbarhed 

Kvalitet – afvigelseshåndtering fra kunde til leverandør eller internt 

Værkstedsinformationsmodul
Værkstedsinformation er det modul, som er tættest på værkstedet. I centrum 
findes Stempelterminalen, hvor de ansatte tidsstempler både tilstedeværelse 
og arbejdsrapportering. 

Medarbejderregister med indstillinger for tilstedeværelse og arbejde

Detaljeplanlægning med køreplaner for planlægning i nærmeste fremtid

Stemplingsterminal, hvor medarbejderne stempler tilstedeværelse og arbejde 

Attestering og korrigering af stemplinger

Arbejdsskemaer og kalendre 

Løngrundlag

Opfølgning i form af f.eks. produktivitet, tilstedeværelse og fravær, indirekte tid

Regnskabsmodul
Regnskabsmodulet behandler virksomhedens bogføring og opfølgning. 

Kontoplaner med omkostningssteder og omkostningsbærere 

Periodiseringer og automatiske konteringer 

Verifikationsregistrering, integration med debitorstyring og kreditorstyring 

Momsrapporter

Rapportgenerator med standardrapporter for balance- og resultatberegning samt 
mulighed for at bygge egne rapporter

Budget og prognose 

Projektregnskab med integration med de øvrige moduler

MONITOR ERP System



 

MONITOR PDA 
MONITOR PDA er en funktion til håndholdte computere, som 
gør det muligt at køre visse funktioner i MONITOR fra Windows 
Mobilebaserede håndholdte computere.

MONITOR Webshop
Med webshoppen kan jeres virksomhed let tilbyde kunder at 
registrere kundeordrer, se oplysninger om ordrestatus og ordre- 
historik samt få adgang til aktuelle produktoplysninger. Det er 
endda muligt at præsentere nyheder, kampagner og toplister 
fra jeres virksomhed, som kan være af interesse for kunden.
 

Produktkonfigurator 
Produktkonfigurator giver dig systemstøtte til at håndtere og 
kombinere flere varianter og versioner af et produkt. Med 
udgangspunkt i en basisversion kan du i henhold til fastlagte 
regler selv udvikle forskellige varianter og oprette forskellige 
 versioner og derefter kalkulere priser og oprette produktions-
ordrer. Produktkonfiguratoren hjælper dig med at håndtere 
en række forskellige varianter og versioner af et produkt. 
Fordelene er mange, og konfiguratoren er til stor hjælp inden 
for markedsføringsarbejde, produktion og eftermarked.
 

Servicehåndtering 
Servicehåndteringen er en nyhed i MONITOR 8.0 og henvender 
sig til virksomheder, som udfører service på leverede produkter. 
Her kan I planlægge, gemme oplysninger om og indrapportere 
service på disse produkter. Servicehåndtering varetager forskellige 
typer service og installationer. Der er hjælp til situationer, hvor 
servicen udføres hos kunden eller i egen virksomhed, samt 
service udført af eget personale eller eksterne leverandører/ 
samarbejdspartnere. Desuden findes der en mobilapplikation, 
sådan at serviceteknikere ude i felten let kan planlægge og 
indrapportere deres arbejde. 
 

Værktøjsregister 
Værktøjsregister dækker al værktøjshåndtering, som f.eks. 
værktøjsregistre/værktøjsgrupper, ind- og udlånsregistre, 
kassering, kalibrering, farvekodning, rapportering af kalibrering 
og historik, status, bestillingspunkt- og lagerværdiliste, værktøjslog. 
Der kan håndteres udformninger af værktøj, knyttes værktøj til 
forberedelser, reserveres værktøj til produktionsordrer. 
 

Agenten 
Agenten er en funktion, som kan tage sig af automatiske kørsler 
af rutineopgaver. Man kan endda lade Agenten håndtere 
overvågning af hændelser. 
Dokumenthåndtering 
Dokumenthåndtering giver mulighed for at tilknytte forskellige 
eksterne dokumenter (som tegninger, aftaler etc.) til kunder, 
leverandører, varer og ordrer. Disse dokumenter kan efterfølgende 
vises direkte på den post, som de er tilknyttet. En tilknyttet tegning 
kan f.eks. printes i forbindelse med udskrivning af produktions-
ordrer. Hvis en tegning bliver revideret, er det altid den rigtige 
version, der printes i forbindelse med udskrivning af en ordre. 
 

Elektronisk fakturahåndtering (EFH) 
Med EFH får du systemstøtte til at indscanne og håndtere 
virksomhedens leverandørfakturaer elektronisk. Hele processen 
fra scanning, ankomstregistrering, elektronisk autoriseringsrunde, 
slutbooking samt fornyet søgning rationaliseres ved hjælp af 
denne funktion. 
 

Internt regnskab 
Internt regnskab giver udvidet funktionalitet af regnskabsmodulet. 
Med internt regnskab bliver lager- og VIA-transaktioner 
(igangværende arbejde) integreret med regnskabet (opdaterer 
lager- og VIA-kontoen i bogføringen). Den indeholder en ”controller-
funktion” som giver øget kontrol/afstemning af forkalkulationer, 
og hvordan de stemmer med virkeligheden (omkostninger i 
resultatopgørelsen). 

Kundeordreoverføring 
Kundeordreoverføring kan anvendes i de tilfælde, hvor et salgs-
selskab tager imod ordrer fra kunder, og produktionsselskaber 
varetager produktionen. Kundeordreoverføringen kan i så fald 
automatisk overføre de kundeordrer, som registreres i salgsselskabet 
og oprette en tilsvarende kundeordre i produktionsselskabet. 
Levering af ordren finder derefter sted i produktionsselskabet, 
hvorefter kundeordreoverføringen automatisk opretter en 
tilsvarende levering af ordren i salgsselskabet. 
 

Udvidet lagerstyring 
Lagerstyring kan anvendes, hvis et juridisk selskab skal opdeles i 
flere enheder. Opdeling i flere enheder kan være distribuerede 
lagre eller hele virksomhedsenheder med egen produktion og 
egen komplet ordrestrøm.

MONITOR Mobile 
MONITOR Mobile er en applikation til mobiltelefoner og tablets. 
Den hjælper dig med hurtigt at få et overblik og giver dig direkte 
adgang til MONITOR. Med applikationen kan du hurtigt og nemt 
få oplysninger om kunder, tilbud, ordrer, varer og serienumre 
samtidig med, at du har mulighed for at rapportere serviceordrer 
og godkende leverandørfakturaer. Du kan desuden se vigtige 
nøgletal i MONITOR om din virksomhed.    
 

Tillægsfunktioner



En international virksomhed, som 
er repræsenteret i 9 lande

MONITOR er et komplet ERP-system, optimeret til produktions- 
virksomheder. Med 40 års erfaring er vi den førende leverandør 
af ERP-systemer i Sverige. MONITOR udvikles i tæt samarbejde 
med vores kunder. Derfor er det både brugervenligt og 
omkostningseffektivt. 

Virksomheden omfatter desuden undervisning, konsulentvirksomhed 
og support i ERP-systemet MONITOR. Kvalificeret support og 
undervisning til vores kunder spiller en vigtig rolle i vores kunde- 
orienterede arbejdsform. Virksomheden har i dag ca. 140 
medarbejdere, hvoraf hovedparten befinder sig på hovedkontoret 
Hudiksvall, Sverige. Der sker også al softwareudvikling.

I Sverige udføres både uddannelse og salg i eget regi. Uden for 
Sverige har vi egne selskaber og partnere, som tager hånd om salg 
og undervisning. For øjeblikket er vi repræsenteret i Danmark, 
Finland, Estland, Litauen, Polen, Brasilien, Malaysia og Kina. 
MONITOR er i dag installeret i over 3.000 virksomheder. Flertallet 
af disse installationer findes i Sverige, men vi får flere og flere 
kunder i andre lande. ERP-systemet MONITOR er for øjeblikket 
oversat til 13 sprog.

Fakta

Kunder og repræsentation 
Kunder 



Implementering og uddannelse

Vi hjælper dig hele vejen 

Opfølgning/support
Det er vigtigt, at implementeringen følges op, og at man hele 
tiden arbejder med at forbedre, hvordan MONITOR 
anvendes. De daglige supportspørgsmål varetages af Monitors 
supportafdeling enten telefonisk eller via e-mail.

Effektiv drift af systemet
Effektiv drift er hovedformålet med implementeringen. MONITOR tages 
i brug, og det gamle system skiftes ud. Vi vil ofte være på stedet for at 
assistere ved udskiftningen.

Uddannelse
Alle brugere skal med udgangspunkt i forstudiet og projektstarten lære deres del af 
MONITOR at kende. Uddannelsen foregår hos jer, i jeres virkelighed, i grupper som 
passer til jeres organisation.

Konvertering af data
Hvis data fra et tidligere system skal lægges ind i MONITOR, gøres dette 
tidligt i processen. Vi har erfaring med konvertering fra de fleste
forretningssystemer på markedet.

Forstudie/projektstart
I et forstudie defineres, hvordan MONITOR skal anvendes i virksomheden. Forstudiet 
ligger derefter til grund for uddannelsen og eventuelle tilpasningsbehov identificeres 
også heri. Der fastlægges en projektplan med tidsplaner og organisation, og projektet 
er i gang!

Vores projektledere og undervisere følger en model, 
som vi har udarbejdet til implementeringen af 
MONITOR. Modellen tilpasses naturligvis til den 
enkelte virksomheds unikke forudsætninger.
  

Gennemførelse



Monitors supportafdeling har 30 medarbejdere. Afdelingen har personale, 
som behersker flere forskellige sprog. Alle MONITOR-brugere har således 
mulighed for at kontakte vores support. Derudover suppleres afdelingen hver 
dag med 5-10 personer fra Monitors udviklingsafdeling.
 
Hurtig feedback
For at kunne give den bedst mulige service er personalet inddelt i fem 
ansvarsområder; MPS, økonomi, EDI/spedition, værkstedsinformation og 
teknik. Kunden stilles altid ind til den person, som er specialist på netop det 
område, supportspørgsmålet omhandler. Supportafdelingen har åben alle 
hverdage mellem kl. 06-17.

– Det er meget vigtigt, at vi er til rådighed for vores internationale kunder 
tidligt om morgenen. Firmaets politik er, at ingen skal vente i mere end tre 
minutter i telefonkøen, derefter behandles spørgsmålene, og kunderne får 
feedback inden for et arbejdsdøgn. Da andelen af internationale kunder 
vokser, foregår meget af supporten i dag på engelsk, fortæller Catharina Wiklund, 

supportchef hos Monitor.

Altid tæt på kunden
– Supportafdelingen stræber efter at arbejde tæt sammen med kunden, og 
vi har en stor fordel i at være placeret på samme kontor som programmets 
udviklere. Det betyder, at man som kunde får hurtig og effektiv support, 
fortæller Catharina.

– Vi har også mulighed for at koble os ind på kundens computer og fjernstyre 
programmet, f.eks. for at udføre en fejlsøgning eller installere software. Det 
er en meget omkostningseffektiv løsning, som kunderne sætter stor pris på, 
da de sparer både tid og penge, afslutter Catharina.

Support

Højt serviceniveau 
på flere sprog

”Vi giver hurtige svar, da vi sidder lige ved 
siden af dem, der udvikler programmet”

Catharina Wiklund, Supportchef

Catharina Wiklund, Supportchef
Ansat siden 2007. Har tidligere arbejdet hos en MONITOR-bruger
og har mange års erfaring med MONITOR.



MONITOR Business Intelligence & MONITOR-til-MONITOR

Hjælper dig med at tage de rigtige beslutninger 
MONITOR Business Intelligence indgår som standard, men ligger som et separat program 
uden for MONITOR. I programmet findes en færdig visning for hvert modul i MONITOR.  
Disse visninger er standardkonfigurerede, hvilket gør det muligt at anvende Business 
Intelligence-programmet med det samme. Business Intelligence er en hjælp, når I skal 
træffe beslutninger i jeres virksomhed. Det giver jer et billede af, hvilken vej I skal gå for 
på strategisk vis at kunne opnå et bedre resultat. Business Intelligence er udformet så 
det præsenterer data på en måde, som letter analysen og leder frem til mere 
gennemtænkte beslutninger.

Yderligere visninger 
Hvis man vil have andre visninger end standardvisningerne, findes den mulighed
naturligvis også. Der kan på nuværende tidspunkt tilkøbes 8 færdige tillægsvisninger. 
Disse er: Ordrebeholdning - Salg, Ordrebeholdning - Indkøb, Leveringsikkerhed -
Salg, Leveringssikkerhed - Indkøb, Afvisninger - Produktion, Lagerværdi - Lager, 
Ordreindgang - Salg og Projektregnskab - Regnskab. Vi tilbyder også specialvisninger, 
hvis der efterspørges særlige visninger, f.eks. hvis leveringssikkerheden ikke skal 
beregnes som i standardvisningerne. Disse løsninger vil blive skræddersyet af 
vores tilpasningsafdeling, så de passer præcis til jeres behov.

Egenudviklet business intelligence

 

Begivenhed (kunden)

1. Send indkøbsordre

4. Registrer ordrebekræftelse på indkøbsordre

6. Registrer meddelelse på indkøbsordre

8. Registrer leverandørfaktura

9. Send reklamationsrapport

11. Send leveringsplan

Begivenhed (leverandøren)

2. Registrer kundeordre

3. Send ordrebekræftelse

5. Send meddelelse

7. Send faktura

10. Registrer kundeafvigelse

12. Registrer salgsprognose

De kommunikationsbegivenheder, hvor du kan bruge denne mulighed er:

Herudover findes der funktioner til at vedligeholde grunddata ved at sende og modtage artikeloplysninger, priser, leadtider, 
årsmængder og leverandørens varenummer via e-mail. I så fald vedhæftes der en tekstfil som hjælp til import.

Virksomhedskommunikation når den er bedst
MONITOR-til-MONITOR hjælper med at forenkle din kommunikation med 
kunder og leverandører, som også benytter MONITOR. Når du f.eks. sender 
eller modtager en ordrebekræftelse via e-mail i MONITOR, er der en xml-fil 
vedhæftet, som modtageren kan bruge til registrering i sit MONITOR-system. 
Filen importeres til MONITOR ved hjælp af træk-og-slip med musen direkte 
fra e-mailen og over i MONITOR.

MONITOR-til-MONITOR
Dette er gratis og er 

 inkluderet i MONITOR



Kundecase – Hero Gears

Hero Gears A/S blev grundlagt i 1942 og har over 50 års 
erfaring med produktion af specialtandhjul til krævende 
kunder i hele verden. Der produceres typisk i serier på 1-250 stk. og 
70 % går til eksport. Specialet er slebne tandhjul op til 1250mm i 
diameter. Vi er ISO9001:2008 certificerede, og er stolte af at 
kunne sige, at vi leverer til nogle af de mest kræsne kunde- 
segmenter. Det er f.eks. skibsgear, dieselmotorer, trykkerimaskiner, 
fødevaremaskiner, separatorer, turbokompressorer og vindmøl-
ler. Alle kunder hvor dokumenteret kvalitet er et krav. www.hero.dk 

Hvorfor faldt valget på MONITOR?
– Fordi vi med Monitor fandt et system, hvor alle vores tanker omkring styring 
af en produktionsvirksomhed og mere til var integreret i et samlet system. 
Ingen andre steder har vi set et system, hvor produktion i den grad er i 
centrum, og der er så mange lækre funktioner. Samtidig faldt vi for, at det er 
et standardsystem, vi selv kan opdatere hvert år uden problemer og store 
omkostninger til følge, siger Peter Schlippe, administrerende direktør Hero 
Gears A/S.

Er der noget specielt ved Monitor, som du synes, får 
Monitor til at skille sig ud fra andre ERP-systemer?
– Systemet mangler ikke noget. Det er virkelig brugervenligt og intuitivt, og 
man mærker egentlig ikke, at det er et stort og omfangsrigt program. Der 
er store forskelle mellem vores gamle system, C5, og MONITOR. Monitor 
er et komplet virksomhedssystem, hvor C5 som udgangspunkt er et bog-
holderisystem. For at få C5 til at fungere i en produktionsvirksomhed er det 
nødvendigt at installere software fra en tredjepartsleverandør. Der er som 
regel ikke fuld integration, og det giver problemer, når der skal opdateres, 
siger Peter.

Hvordan har implementeringen af MONITOR fungeret?
–  Vi har implementeret Monitor på under 2 måneder. Hos Hero Gears 
valgte vi at afsætte tiden til det. Vores forretning kørte videre uden de 
store problemer under implementeringen, det siger vel alt. Vi kommer til at 
anvende stort set alle moduler og næste trin, som vi har planlagt, er at gå i 
gang med salgsmodulet (CRM), værktøjsdatabasen og Business Intelligence-
systemet, siger Peter.

Hvordan har samarbejde med Monitors medarbejdere fungeret?
– Monitors konsulenter er meget professionelle, og det er en stor fordel, at 
de alle tidligere har arbejdet i en produktionsvirksomhed. Det sparer virkelig 
meget tid. Det er folk, som viser vejen og kommer med de nye forslag. Hos de 
fleste andre leverandører, vi har været i kontakt med, var det omvendt. Her 
skulle vi fortælle, hvad vi gerne ville have, og vi skulle komme med idéerne, 
siger Peter.
 
– Samlet set er Monitors folk meget kompetente og har et stort overskud. 
Det betyder, at der ikke er standardsvar på tingene, men at svarene målrettes 
til den, der spørger. Det er meget overbevisende, og man føler, at der bliver 
lyttet til en, tilføjer Peter.

På hvilken måde giver Monitor jer mulighed for at fungere 
og lykkes med jeres virksomhed som underleverandør?
– Det er brugervenligheden og alle funktionerne, som gør, at vi kan yde 
en bedre kundeservice omkring alt vedrørende pris, kvalitet og levering. 
Samtidig udvikles Monitor hele tiden i forhold til de behov, der er i en 
produktionsvirksomhed. Det er produktionen, der er i fokus, siger Peter.
 
Er MONITOR en vigtig faktor for, at I skal kunne fortsætte 
med at udvikle jeres virksomhed?
– Helt klart. Monitor vil fremover tage os til et helt andet niveau af kontrol 
og overblik, så de rigtige beslutninger kan tages. Vi kan fortsætte i lang tid 
fremover med at udvikle os sammen med Monitor med en forvisning om, at 
det ikke er Monitor, der sætter begrænsningerne. Monitor kan også bruges, 
hvis vi engang skulle blive 300 ansatte eller får afdelinger i udlandet, siger 
Peter afslutningsvis.

”MONITOR vil tage os til et helt 
andet niveau af kontrol og overblik”

”MONITOR vil tage os til et helt andet 
niveau af kontrol og overblik”  
                Peter Schlippe
                                          Administrerende direktør
                                                                                          Hero Gears A/S
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