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Zadowoleni klienci 
to klucz do sukcesu

”Różnimy się od innych. Od 40 lat jesteśmy wierni naszej idei handlowej 
w dostarczaniu systemu ERP przedsiębiorstwom produkcyjnym. Chcemy być 
jak najbliżej naszych klientów, dlatego też sami zajmujemy się rozbudową 
systemu, wsparciem technicznym, szkoleniem użytkowników 
oprogramowania, jak również jego sprzedażą. Dzięki temu wyróżniamy się 
w naszej branży, a w Szwecji zajmujemy wiodącą pozycję.

W związku z dynamicznym rozwojem jak również rosnącym, potencjałem 
rynków zagranicznych, kierujemy tam nasze działania. Wieloletnie  
doświadczenia wskazują na to, że MONITOR to system sprawdzający się 
w wielu krajach oraz w różnych rodzajach przedsiębiorstw produkcyjnych.”

 
Åke Persson, założyciel i właściciel

”W 2014 r. założyliśmy w Polsce spółkę-córkę, Monitor ERP System Polska 
sp. z o.o. – pozwoli to nam zapewnić naszym polskim klientom usługi na dużo 
lepszym poziomie oraz zwiększy możliwości rozwoju w Polsce. Dzięki temu 
możemy przyczynić się także do rozwoju Państwa firmy, a system ERP 
MONITOR może stać się jednym z kluczy do Państwa sukcesu. ”

Johan Holmsten, Prezes Zarządu Monitor Polska

Stawiamy na zwiększanie liczby 
użytkowników systemu 
MONITOR w Polsce



Międzynarodowe przedsiębiorstwo 
obecne w wielu krajach 

MONITOR to kompletny system ERP stworzony z myślą o małych 
i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dzięki ponad 40- 
letniemu doświadczeniu w branży zajmujemy wiodącą pozycję na 
rynku szwedzkim. Poprzez bliską współpracę z naszymi klientami 
nieustannie doskonalimy system MONITOR. Sprawia to, że jest on 
zarówno prosty w użytkowaniu, jak i efektywny pod względem 
ekonomicznym.

W ramach naszej działalności oferujemy również szkolenia, 
doradztwo oraz wsparcie techniczne w zakresie systemu 
MONITOR. Fachowe wsparcie techniczne oraz szkolenia 
użytkowników programu to bardzo istotne części naszego systemu 

pracy z ukierunkowaniem na klienta. Nasza firma zatrudnia obecnie 
około 115 pracowników, z których większość pracuje w siedzibie  
głównej w Hudiksvall w Szwecji. Tutaj też doskonalimy 
i rozwijamy oprogramowanie.

W Szwecji sami zajmujemy się szkoleniami użytkowników systemu 
oraz jego sprzedażą. W innych krajach posiadamy spółki-córki oraz 
partnerów, którzy zarówno zapewniają szkolenia, jak i zajmują się 
sprzedażą oprogramowania. Aktualnie jesteśmy obecni w Finlandii, 
Norwegii, na Litwie, w Polsce,  Brazylii, Singapurze, Malezji oraz 
w Chinach. System ERP MONITOR jest używany przez około 2200 
przedsiębiorstw i jest  dostępny w 13 językach.

Fakty

Klienci i reprezentacja 
Klienci 



MONITOR  ERP System

Moduł Produkcja
Moduł Produkcji obejmuje wszystkie narzędzia pozwalające na skuteczne 

zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji.

 Narzędzia do przygotowania struktury produktu obejmujące
listy struktury produktu i listy operacji 

 Kalkulacja wstępna i kalkulacja wyrobu
 Zamówienia produkcyjne – rejestrowanie, drukowanie

zamówień, modyfikacja struktury
 Plany obłożenia w postaci zestawień i wykresów
 Listy przygotowania wysyłki do skompletowania materiałów 
 Raportowanie operacji i materiałów 

Zarządzanie współpracą z poddostawcami – zamówienia,
wysyłka, dostawa, planowanie 

Moduł Zakup 
Moduł Zakupów obejmuje wsparcie całego procesu zakupów od zapytania 

 ofertowego po rozrachunki z dostawcami.

  Kartoteka dostawców z funkcją wspierającą zarządzanie
relacjami z dostawcami (SRM)

 Zarządzanie zapytaniami ofertowymi do dostawców –  
rejestracja, wysyłka, monitorowanie

 Zamówienie zakupu – rejestracja, wysyłka,
potwierdzenie, monitorowanie

 Przyjęcie dostawy, wydruk etykiet transportowych, 
 kontrola przyjęcia dostawy

 Rejestracja faktur obcych, połączenie z zamówieniami zakupów
Rozrachunki z dostawcami, rozliczanie wpłat, transfer plików

Monitorowanie w postaci np. statystyk zakupu, oceny
dostawców, stanu zapasów magazynowych 

Moduł Sprzedaż
W Module Sprzedaży dostępne są wszystkie funkcje związane z zarządzaniem

klientami i sprzedażą, począwszy od składania ofert po rozrachunki z odbiorcami. 

 Kartoteka klientów z funkcją zarządzania relacjami z klientami (CRM)
Oferty – rejestracja, wysyłka, monitorowanie, przekształcenie w zamówienie

 Zamówienie klienta – rejestracja, kontrola czasu dostawy,
potwierdzenie, monitorowanie

 Proces wydania dostawy obejmujący listy przygotowania
wysyłki i zarządzanie transportem

Fakturowanie, faktury pro-forma, harmonogramy fakturowania 
Rozrachunki z odbiorcami z funkcją rozliczania wpłat, 

 wezwaniami do zapłaty, notami odsetkowymi itp. 
Monitorowanie działalności w postaci np. statystyk sprzedaży, bezpieczeństwa 

dostaw, napływu zamówień, prognoz płynności finansowej



Moduł Magazyn
W Module Magazyn dostępne są narzędzia do skutecznego zarządzania zapasami, 
surowcami i materiałami oraz inwentaryzacją. 

Kartoteka artykułów – magazynowanie artykułów, listy artykułów
Planowanie zapotrzebowania – zarządzanie materiałami np. za pomocą kalkulacji 
zapotrzebowania i obliczania sugestii
Procedury inwentaryzacji pojedynczych materiałów lub całego magazynu. Dostępne 
jest także narzędzie do bieżącej inwentaryzacji.
Kartoteka miejsc magazynowych z funkcją zarządzania miejscami 
magazynowymi 
Zestawienia zapasów, wartość produkcji w toku
Kartoteka produktów, numery serii, monitorowanie artykułów
Jakość – zarządzanie niezgodnościami na odcinku klient – dostawca lub kontrola 
wewnętrzna

Moduł Informacje Warsztatowe
Moduł Informacje Warsztatowe to narzędzie, które jest najbliżej warsztatu 
i pracowników. W centrum znajduje się Terminal Rejestracyjny, który umożliwia 
rejestrację czasu pracy pracowników oraz raportowanie wykonanej pracy. 

Kartoteki pracowników zawierające funkcje ustawień czasu pracy oraz zakresu 
zadań 
Planowanie szczegółowe obejmujące plany realizacji do planowania pracy na 
najbliższą przyszłość 
Terminal rejestracji z monitorowaniem czasu pracy oraz wykonywanych zadań 
Zatwierdzanie i korygowanie wprowadzonych danych rejestracyjnych
Harmonogramy czasu pracy i kalendarz
Generowanie dokumentacji stanowiącej podstawę naliczania wynagrodzeń
Monitorowanie m.in. efektywności, obecności, czasu nieoperatywnego

Moduł Księgowość
Moduł Księgowości to narzędzie do prowadzenia bieżącej księgowości 
i rachunkowości oraz do monitorowania stanu finansów. 

Plany kont obejmujące miejsca kosztów i nośniki kosztów
Periodyzacja i automatyczne dekretowanie 
Rejestracja dowodów księgowych, integracja rozrachunków z odbiorcami 
i dostawcami 
Rejestry VAT
Generator sprawozdań obejmujący sprawozdania standardowe takie jak bilans 
i rachunek zysków i strat, możliwość tworzenia własnych sprawozdań finansowych
Budżety i prognozy
Rozliczanie projektów obejmujące integrację z pozostałymi modułami

MONITOR  ERP System



Funkcje dodatkowe

Agent
Agent to funkcja dodatkowa w systemie MONITOR umożliwiająca 
automatyczną realizację rutynowych funkcji i poleceń. Agentowi 
można również zlecić monitorowanie i kontrolowanie bieżących 
zdarzeń. 

Zarządzanie Dokumentami
Funkcja Zarządzanie Dokumentami umożliwia podłączenie 
dokumentów zewnętrznych (spoza bazy danych), np. rysunków lub 
umów. Dokumenty te można następnie przeglądać z miejsca, do 
którego zostały podłączone.  

EDI
Interfejs komunikacji EDI umożliwia zautomatyzowaną wymianę 
wiadomości EDI z klientami i dostawcami. System Monitor obsługuje 
kilkaset różnych formatów EDI.

EZF 
EZF to narzędzie do elektronicznego zarządzania fakturami, obejmujące 
cyfrowe wczytywanie, dystrybucję i wyszukiwanie faktur obcych. 
Funkcja ta jest dostępna również w postaci internetowej – EZF On-line.

Kartoteka Narzędzi
Funkcja ta obejmuje procedury zarządzania narzędziami, np. rejestr 
narzędzi, wydawanie i zdawanie narzędzi oraz inwentaryzację i jest 
zintegrowana z pozostałymi modułami systemu MONITOR.

MONITOR PDA
MONITOR Personal Digital Assistant to aplikacja na palmtopy 
umożliwiająca wykonywanie czynności magazynowo-produkcyjnych 
w systemie MONITOR z palmtopa z systemem operacyjnym Windows 
Mobile.

Sklep On-line
Sklep On-line zwiększa efektywność zarządzania firmą i umożliwia 
klientom samodzielne wprowadzanie zamówień, wgląd w informacje 
o statusie zamówienia oraz zamówieniach archiwalnych, oraz uzyskanie 
dostępu do aktualnych informacji na temat danego produktu.



Księgowość zarządcza
Funkcja ta umożliwia dekretację wszystkich operacji magazynowych 
i produkcyjnych oraz ich transfer do księgi głównej w Module 
Księgowość systemu MONITOR. Umożliwia to bardziej efektywne 
monitorowanie i kontrolę produkcji pod względem ekonomicznym oraz 
sprawozdawczości finansowej dostosowanej do potrzeb firmy.

Zarządzanie Magazynami
Jeśli firma posiada magazyny w różnych lokalizacjach ten dodatek 
pomoże w efektywnym zarządzaniu. Umożliwia on zarządzanie 
wszystkimi procesami z perspektywy różnych jednostek geograficznych 
lub logicznych w przedsiębiorstwie.

Konfigurator Produktów
Konfigurator zapewnia wsparcie w zarządzaniu produktami 
robionymi pod zamówienie klienta w oparciu o przygotowane 
szablony. Skonfigurowany produkt można następnie wycenić 
i przesłać na produkcję.

MONITOR Mobile
MONITOR Mobile to aplikacja na telefony komórkowe i tablety. 
 Zapewnia łatwy dostęp do informacji dostępnych w systemie MONITOR, 
umożliwiając efektywny wgląd w bieżącą działalność firmy. 

Transfer Zamówień Klientów
Narzędzie Transfer Zamówień Klientów zapewnia wsparcie systemowe 
w zakresie przekazywania zamówień między firmą handlową i firmą 
produkcyjną. Narzędzie to ułatwia zarządzanie działalnością – firma 
handlowa przyjmuje zamówienia od klientów, a firma produkcyjna 
zajmuje się produkcją.  

Funkcje dodatkowe



Wdrożenie i szkolenie

Uczestniczymy w całym 
procesie 

Monitorowanie/Wsparcie techniczne
Ważne jest monitorowanie implementacji systemu oraz 
bieżące działanie na rzecz optymalizacji wykorzystania 
systemu MONITOR. Firma Monitor zapewnia codzienne 
wsparcie techniczne przez telefon, pocztę elektroniczną 
jak również zdalne wsparcie techniczne. 

Przejście na nowy system
Przejście na pracę z systemem MONITOR to główny cel wdrożenia 
systemu. Jest to moment, w którym rozpoczyna się użytkowanie 
systemu MONITOR, a zaprzestaje korzystania z poprzedniego 
oprogramowania. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie najczęściej 
w momencie przejścia na system MONITOR jesteśmy na miejscu 
u Klienta.Szkolenie

Wszyscy użytkownicy systemu MONITOR muszą nauczyć się obsługi systemu 
MONITOR w takim zakresie, w jakim będą z nim pracować. Punktem wyjścia 
do ustalenia zakresu szkolenia są informacje zebrane w ramach analizy 
przedwdrożeniowej. Szkolenie ma miejsce w firmie Klienta w warunkach 
rzeczywistych, w grupach dostosowanych do struktury organizacyjnej danego 
przedsiębiorstwa.  

Konwersja danych
W przypadku gdy dane z poprzednio używanego programu mają zostać 
przeniesione do systemu MONITOR, wykonujemy konwersję danych we 
wczesnym etapie realizacji projektu. Posiadamy doświadczenie w konwersji 
danych z większości rodzajów oprogramowania dostępnego na rynku. 

Wstępna analiza/rozpoczęcie projektu
W ramach wstępnej analizy ustalamy, w jaki sposób system MONITOR będzie 
wykorzystywany w firmie Klienta. Badanie to stanowi podstawę przyszłego 
przeszkolenia pracowników oraz umożliwia identyfikację ewentualnej konieczności 
dostosowania programu do specyficznych warunków danego przedsiębiorstwa. 
Następnie opracowywany jest plan projektu obejmujący harmonogram czasowy oraz 
kwestie organizacyjne. Gdy plan jest gotowy, rozpoczynamy realizację projektu.

Nasi kierownicy projektu i trenerzy stosują 
pewien model, który opracowaliśmy w celu 
efektywnego wdrożenia systemu MONITOR 
w firmie Klienta. Model ten jest oczywiście 
dostosowywany do indywidualnych 
uwarunkowań panujących w danym 
przedsiębiorstwie.  

Realizacja



W firmie Monitor w Dziale Wsparcia Technicznego obecnie pracuje 20 
osób. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim polskim Klientom 
wsparcia na najwyższym poziomie, dlatego też do bezpośredniego 
kontaku mamy również zatrudnionych pracowników polskojęzycznych 
Ponadto support codziennie wspierany jest przez grupę od 5 do 10 
specjalistów z Działu Rozwoju Produktu firmy Monitor.
 
Szybka reakcja
Aby zapewnić najlepsze możliwe wsparcie dla naszych Klientów, nasi 
pracownicy są podzieleni na pięć działów tematycznych: MPS (zarządzenie 
materiałami i produkcją), finanse, EDI/spedycja, informacje warsztatowe 
i dział IT. Klient jest w każdym przypadku łączony z osobą będącą specjalistą 
w obszarze, którego dotyczy problem zgłaszany przez Klienta. Dział Wsparcia 
pracuje w godzinach od 06.00 do 17.00 czasu polskiego.

– Bardzo ważne jest, abyśmy byli dostępni dla klientów z innych krajów 
położonych w innych strefach czasowych, już od wczesnych godzin porannych. 
Zgodnie z naszą polityką nikt nie powinien oczekiwać na połączenie 
dłużej niż 3 minuty. Następnie jeden z naszych pracowników zajmuje się 

zgłoszonym problemem i dostarcza 
rozwiązanie w ciągu jednej doby 
roboczej. Liczba klientów zagranicznych 
ciągle rośnie, w związku z tym wsparcie 
techniczne realizowane jest w dużej 

części w języku angielskim – mówi Catharina Wiklund, Kierownik Działu 
Wsparcia Technicznego w firmie Monitor.

Zawsze blisko klienta
– Dział Wsparcia stara się zawsze być blisko Klienta. Dobrze, że pracujemy 
w tym samym biurze co pracownicy Działu Rozwoju Produktu – dzięki 
temu możemy zapewnić naszym klientom szybką i skuteczną pomoc 
- wyjaśnia Catharina.

– Możemy również podłączyć się do komputera klienta i zdalnie wykonywać 
operacje w programie, np. przeprowadzić wyszukiwanie usterek lub 
zainstalować dodatkowe oprogramowanie. Jest to bardzo cenione 
i ekonomiczne rozwiązanie, dzięki któremu klient oszczędza zarówno czas, jak 
i pieniądze – podsumowuje Catharina.

Wsparcie Techniczne

Wsparcie na 
 wysokim poziomie 

 w kilku językach 

”Udzielamy szybkich odpowiedzi, ponieważ sami 
pracujemy nad rozwojem oprogramowania”

Catharina Wiklund, Kierownik Działu Wsparcia Technicznego

Catharina Wiklund, Kierownik Działu Wsparcia Technicznego
Zatrudniona w Firmie Monitor od roku 2007.  Swoje wieloletnie
doświadczenie zdobyła znacznie  wcześniej pracując w firmie, która
wykorzystywała również  system MONITOR.



WSPARCIE DECYZYJNE MONITOR 

Pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji
Narzędzie MONITOR Wsparcie Decyzyjne to nasze odrębne oprogramowanie umożliwiające wyświetlenie 
każdego modułu systemu MONITOR jako gotowego ekranu. Ekrany te są skonfigurowane standardowo, co 
umożliwia natychmiastowe korzystanie ze wsparcia w podejmowaniu decyzji. Wsparcie Decyzyjne 
zapewnia pomoc i bezpieczeństwo w podejmowaniu decyzji osobom decyzyjnym w firmie, jak również 
daje wskazówki dotyczące kierunku, w jakim należy podążać ze strategicznego punktu widzenia, aby 
osiągnąć lepszy wynik. Wsparcie Decyzyjne jest skonstruowane w sposób, który ułatwia wykonywanie 
analiz i zapewnia lepszą i pełniejszą podstawę do podejmowania decyzji.  

Wykresy i zestawienia
We Wsparciu Decyzyjnym dane prezentowane są w jasny i przejrzysty sposób w postaci różnorodnych 
wykresów i zestawień. Uzyskane dane można następnie poddać dalszej analizie poprzez ustalenie, 
z jakich danych składa się dana informacja. Możliwość taką zapewnia funkcja „drill down”, dzięki której 
można przejść do różnych poziomów uszczegółowienia analizowanych danych. Już wcześniej system 
MONITOR pozwalał na wyświetlenie różnych komponentów ekranu początkowego, jednak obecnie 
dostępna jest także możliwość aktywowania tych komponentów w celu sprawdzenia, jakie dane leżą 
u podstaw, np. narzędzi pomiarowych znajdujących się na ekranie startowym systemu MONITOR.  

Nasze Wsparcie Decyzyjne



Studium przypadku Klienta – Rimaster

Spółka Rimaster AB to wiodący dostawca okablowania, szaf 
elektrycznych, elektroniki oraz kabin do pojazdów specjalnych oraz 
systemów przemysłowych. Rimaster zatrudnia obecnie ok. 600 osób 
pracujących w siedmiu firmach w różnych krajach. Spółka notuje 
intensywny rozwój od 1998 r. i niemal podwoiła liczbę pracowników 
w ciągu ostatnich 6 lat. System ERP MONITOR był jednym 
z czynników, który umożliwił firmie Rimaster sprostać wyzwaniom, 
jakie niesie ze sobą taka ekspansja.  

Co sprawia, że od tak dawna jesteście wierni systemowi 
MONITOR?
– Korzystamy z systemu MONITOR od 1998 r. MONITOR stanowi 
odpowiednie wsparcie dla naszej działalności, a nasi pracownicy są 
zadowoleni z jego użytkowania. Ponadto interfejs użytkownika jest bardzo 
dobry  mówi Tomas Stålnert, Wiceprezes spółki Rimaster, Pion Operacyjny.

Czy firma Monitor rzeczywiście stawia klienta na pierwszym 
miejscu?
– Spółka Monitor ERP System AB to dostawca, który słucha tego, co 
klienci mają do powiedzenia i jest zainteresowany ich potrzebami. Jedną 
z największych zalet jest fakt, że firma Monitor współpracuje ze 
swoimi klientami bez pośredników. Oznacza to bardzo dobry bezpośredni 
kontakt i możliwość efektywnej komunikacji. Wsparcie techniczne 
oferowane przez firmę Monitor w naszym przypadku działa bardzo dobrze 
– mówi Per Mårtensson, Kierownik Działu IT w spółce Rimaster.

Czy kiedykolwiek rozważaliście przejście na inny system? 
– Kilka lat temu, kiedy nasza firma silnie się rozwijała, zastanawialiśmy się 
nad tą kwestią, jednak razem z pracownikami firmy Monitor opracowaliśmy 
efektywne rozwiązania dostosowane do naszych potrzeb, co sprawiło, 
że nadal możemy pracować z systemem MONITOR. Mamy możliwość 

konsultowania się z programistami w przypadku zaistnienia bardziej 
poważnych problemów. Jaka inna firma w tej branży zapewnia taki serwis? 
– wyjaśnia Per.

Jak przebiegała współpraca z konsultantami z firmy 
Monitor?
Posiłkujemy się pomocą konsultantów z firmy Monitor proaktywnie, np. 
aby uzyskać informacje o nowych rozwiązaniach dostępnych w systemie 
i podnieść efektywność różnych procesów oraz konkretnych projektów 
i dostosowań. Konsultanci z firmy Monitor byli bardzo pomocni w związku 
z fuzjami naszych przedsiębiorstw. Indywidualne dostosowania systemu, 
które są konieczne w związku ze specyfiką naszej działalności, wykonywane 
są przez programistów z firmy Monitor, co jest dużą zaletą, ponieważ osoby, 
które stworzyły daną aplikację dodatkową, wiedzą, jak działa cały system. 
Nigdy nie musimy korzystać z pomocy osób trzecich ani pośredników, jeśli 
wymagane jest jakiekolwiek dostosowanie funkcji systemu do naszych 
potrzeb – opowiada Per.

Z jakich obszarów systemu MONITOR korzystają Państwo 
w firmie?
– Spółki wchodzące w skład grupy Rimaster korzystają ze wszystkich funkcji 
dostępnych w systemie MONITOR, a jedna ze spółek korzysta dodatkowo 
z Konfiguratora Produktów. Narzędzie dodatkowe Agent wykorzystywane 
jest przez wszystkie spółki grupy. Akurat bez tego narzędzia nie moglibyśmy 
się obejść – mówi Per. 

– Korzystamy także z funkcji MONITOR-do-MONITOR, po części wewnętrznie 
między spółkami, a po części we współpracy z dostawcami zewnętrznymi. 
Rozwiązanie MONITOR-do-MONITOR w ramach koncernu to dla nas 
ogromna oszczędność czasu – podsumowuje Per.

Zadowolony użytkownik systemu 
MONITOR od 1998 r

”Spółka Monitor ERP System AB to dostawca, 
który słucha tego, co klienci mają do powiedzenia 
i jest zainteresowany ich potrzebami” 
           Per Mårtensson
           IT-manager, Rimaster AB
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Polska
Monitor ERP System Polska Sp. z o.o. 
ul. Mińska 54-56
54-610 Wrocław
Polska
www.monitorerp.pl 
poland@monitorerp.com

Szwecja (centrala)
Monitor ERP System AB
PO. Box 264, Jakobsbergsvägen 4,
SE-82426 Hudiksvall, Sweden
www.monitor.se
sales@monitor.se
+46 (0) 650 766 00


