
  
  

MONITOR ERP: PROFIL FIRMY  

 

MONITOR to kompletny system ERP stworzony w celu zwiększenia skuteczności działania małych i 

średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Jest on rozwijany od 40 lat przez szwedzkich inżynierów - 

ekspertów sektora produkcyjnego, zapewniając wsparcie dla kilku tysięcy firm wytwórczych na całym 

świecie. Dzięki bliskiej współpracy z klientami jest on stale doskonalony zgodnie z potrzebami firm 

produkcyjnych m.in. z takich sektorów rynku, jak elektrotechnika, maszyny i urządzenia, branża 

transportowa, metalowa i wyroby plastikowe.  

Szwedzkie rozwiązanie dla polskich firm  

System ERP MONITOR jest obecnie używany przez ponad 3300 przedsiębiorstw. Nad jego rozwojem 

pracuje 180 najwyższej klasy inżynierów oprogramowania, analityków biznesowych i konsultantów 

wdrożeniowych. MONITOR posiada oddziały w Polsce, Finlandii, Norwegii, na Litwie, w Brazylii, 

Singapurze, Malezji oraz w Chinach.  

- Od 40 lat jesteśmy wierni naszej idei polegającej na 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. 

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 firmy 

Monitor ERP  

Skuteczne i szybkie wdrożenia  

System zapewnia możliwość błyskawicznego wdrożenia, dzięki standaryzacji procesów 

charakterystycznych dla firm produkcyjnych. Gromadzi w systemie wieloletnią wiedzę i branżowe 

doświadczenia firm produkcyjnych o małej i średniej skali działania. Aplikacja ERP obejmuje kluczowe 

procesy każdej firmy wytwórczej wspierając zarządzanie obszarem produkcji, magazynów, zakupów, 

sprzedaży, księgowości oraz zasobów ludzkich. Zapewnia również dostęp do zintegrowanych z 

systemem aplikacji dodatkowych obejmujących m.in. zarządzanie dokumentami, EDI, elektroniczne 

zarządzanie fakturami, kartotekę narzędzi, księgowość zarządczą, konfigurator produktów oraz sklep 

on-line.  

Eksperci firmy posiadają wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe poparte sprawdzoną metodologią 

działania, zapewniając doradztwo w zakresie skutecznego zarządzania procesami wytwórczymi. 

Zapewniają oni wsparcie na każdym etapie realizacji projektu oraz podczas bieżącej obsługi i 

użytkowania systemu. MONITOR oferuje pełny pakiet usług szkoleniowych, doradczych oraz wsparcia 

technicznego, zapewniających efektywne wykorzystanie aplikacji.   

Najwyższa produktywność użytkowników  

Dzięki szwedzkim korzeniom, system został zaprojektowany pod kątem wygody obsługi, efektywności 

finansowej i produktywności procesów. Rozwiązanie zapewnia bardzo pozytywne doświadczenia 

użytkowników, dzięki prostocie interfejsu i przejrzystemu monitorowaniu procesów. System MONITOR 



ERP otrzymał liczne wyróżnienia, podkreślające przyjazny charakter rozwiązania dla użytkowników i 

wyjątkową wygodę obsługi.   

  
  

  

• Najwyższy poziom satysfakcji klientów spośród 25 systemów ERP na rynku: tytuł przyznany w 

2011 roku przez firmę analityczną DataDIA AB (na podstawie badania wśród 3773 dyrektorów 

finansowych i działów IT w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników).   

• Najwyższa nota w ankiecie dotyczącej satysfakcji użytkowników w badaniu prowadzonym 

przez firmę audytorską KPMG w 2012 roku.  

• Certyfikat „User Certified” przyznany przez Szwedzką Izbę Handlową i Szwedzką agencję 

rządową ds. Systemów innowacyjnych.  

• Audyt Królewskiego Instytutu Technologicznego, który potwierdził najwyższy stopień 

użyteczności systemu.  
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