


ALLT ÄR SIG LIKT. ALLT ÄR NYTT.
MONITOR G5 är den nya generationen av MONITOR. Produkten har en ny 
teknisk plattform och ett nytt användargränssnitt samtidigt som du kommer 
att känna igen dig. Allt är sig likt. Allt är nytt. Vårt fokus är att tillgodose 
och framtidssäkra MONITOR för din verksamhet. MONITOR G5 består av 
tusentals nya funktioner som kommer att effektivisera ditt dagliga arbete.
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Den nya generationen MONITOR G5 bygger på helt 
ny teknik, ett nytt modernt användargränssnitt 
och många förbättrade arbetsflöden. Men 
igenkänningsfaktorn är hög.

Moderniserat

Ny teknik
MONITOR G5 är byggd på en tre-lager-arkitektur: användar-
gränssnitt, affärslogik och databaslager. All affärslogik finns på 
servern och en tunn klient ansvarar enbart för att presentera 
användargränssnittet. Informationen lagras i en Sybase eller 
SQL Server-databas.

Nytt användargränssnitt
Användargränssnittet i MONITOR G5 kommer att höja din 
upplevelse när du arbetar i systemet. Du kommer känna att 
det är överskådligt och lätt att navigera i. Detta bidrar till ökad 
användarvänlighet.

Hög igenkänningsfaktor
Vi vill att våra användare ska känna igen sig i MONITOR. Vi har 
behållit det som har varit bra och vi har förbättrat det som vi 
har sett utvecklingsmöjligheter i.

• Modulmenyn ger bättre överblick och rutiner är lättare 
att hitta.

• Backstage sköter dina personliga inställningar om du vill 
byta färgtema, skrivbordslayout och språk.

• Skrivbordet är interaktivt. Du kan skapa innehåll och 
layout efter tycke och smak.

• Meddelandecentret hanterar notiser från systemet, 
chatt mellan användare och påminner om uppgifter som 
ska utföras.
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Fullmatat
Den stora nyheten i MONITOR G5 är alla nyheter. 
Det finns tiotusentals nyheter och förbättringar 
som grundar sig i supportärenden, våra egna idéer, 
kunders idéer och omvärldsbevakning.
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Under utvecklingen har varje funktion, varje fält, varje knapp 
granskats, ifrågasatts och utvecklats för att MONITOR ska bli 
så bra som möjligt.

Det har lett till nyheter i form av prestandaförbättringar såsom 
att nettobehovskörning och förkalkylering går 20 gånger 
snabbare. I helt nya flöden som leveransplanering får du en 
bättre framförhållning i planeringen av dina utleveranser.

Merparten av nyheterna upplevs som självklara och enkla att 
ta till sig så att de bara är att börja använda. Här är tröskeln lika 
låg för nya som befintliga användare, men användarnyttan är 
oavsett lika hög. 

Det finns även små men mycket användbara nyheter som till 
exempel att artikelnummer har utökat antal tecken och att 
det går att lägga in bilder på fritextrader samt i kommentarer.

Effektivt
Produktion och logistik har alltid varit det Monitor 
har specialiserat sig på och det som har gjort vår 
produkt unik. MONITOR G5 ger dig bättre kontroll 
över dina produktionsprocesser med effektivare 
produktionsplanering.

Överskådligare huvudplan. Beläggningsplanen är lyft till en 
ny nivå: du får en bättre överblick över beläggningssituationen 
genom att beläggningen och kapaciteten visas i gemensam 
graf. Du kan även se beläggningen på kort och lång horisont i 
samma bild.

Ständigt uppdaterade orderförslag. Nettobehovskörning 
kan köras kontinuerligt så att orderförslagen är aktuella hela 
arbetsdagen. 

Grafisk planering. I den nya rutinen Körplansgraf visas en 
ledtidsgraf på operationer för flera produktionsgrupper i 
samma vy. Här kan du tidsmässigt omplanera operationer och 
se konsekvenser direkt. 

Förfinad detaljplanering. Nu finns timplanering för att du ska 
kunna se när på dagen du har din kapacitet. Det innebär att 
varje operation visar klockslag för start och färdig. 

Poolplanering. Du kan lägga upp dina likvärdiga maskiner i en 
pool som du bereder i. Planeraren delar sedan ut jobben till 
den mest lämpade produktionsgruppen.

Samtidig tillverkning. Det finns nu stöd när du ska planera 
orderläggning när flera olika artiklar ska tillverkas samtidigt 
t.ex. när ett verktyg producerar olika artiklar.

Leveransbesked direkt vid orderläggning. Numera sker 
leveranstidskontrollen direkt när du registrerar en orderrad. 
Utöver föreslaget leveransdatum kan du även se eventuella 
åtgärdsförslag för att möta kundens önskemål.
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Mobilt
Nu kan användare nå sin information, oavsett var de 
är eller vilken typ av enhet de jobbar med. Om du till 
exempel jobbar som säljare eller på lagret så kan den 
nya appen skapa ett nytt sätt för dig att arbeta på.

Som resande säljare kan du få tillgång till dina aktiviteter, 
kunder och offerter direkt i mobilen. Med MONITOR G5 jobbar 
du effektivt och har ständigt den senaste informationen i fickan.

När du jobbar ute på lagret kan du utföra inventeringar, flytta 
lagersaldo, plocka material och göra in- och utleveranser. Det 
är bara några exempel på möjligheter i appen.

Andra exempel på funktioner i appen är attest av fakturor och 
närvaro-/arbetsstämplingar. På startsidan följer du samma 
nyckeltal som du har i din vanliga Windowsklient. 

Appen ingår som standard i MONITOR G5 och du använder ditt 
vanliga användarnamn för att logga in. Den kan köras som en 
app på din surfplatta, mobiltelefon eller direkt i webbläsaren.
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Skalbart

Flerbolagshantering ger ett bra stöd för centraliserade 
funktioner. Inom funktioner som inköp eller ekonomi kan du 
jobba effektivare genom att enkelt byta företag inom rutiner 
som du arbetar i.

I MONITOR G5 finns Flerbolagshantering – en helt ny 
funktion som ger koncerner stöd för bättre kontroll och 
samordning. Nu finns möjligheten att ha flera företag 
i samma databas och samla hela världen i ditt system.

Flerbolagshanteringen ger dig bättre förutsättningar att 
dela grunddata mellan företagen. Det kan vara artikel- eller 
kundregister som är gemensamt för koncernen. Via ett 
regelverk bestämmer du vilken information och vilka 
grunddataregister som ska vara gemensamma.

Hanteringen av interna transaktioner mellan företagen 
förenklas med flerbolagshanteringen. Till exempel kan order 
och fakturor från ett företag bli automatiskt registrerade i det 
andra företaget.

I listor och beslutsstöd väljer du enkelt vilka företag som du 
vill göra uppföljning för. Det kan till exempel handla om att 
samla hela koncernens inköpsstatistik inför en prisförhandling 
eller se fakturering och produktionsuppföljning från flera 
företag samtidigt.
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Flexibelt

Påverka utseendet i dina dokument. I MONITOR G5 finns en 
grafisk dokum entmall, där du fritt kan påverka utseendet i 
alla dokument. Du kan exempelvis skapa egen layout på dina 
pallflaggor och göra kundunika fakturor. Möjligheten att ändra 
designen för dokument är utökad. Inom dokumentkonceptet 
ryms dessutom fler utskriftstyper, till exempel plocklistor och 
förkalkyler.

Skapa dina egna listor. Du kan själv konfigurera dina listors 
innehåll i MONITOR G5 genom att lägga till och ta bort 
kolumner, skapa egna grupperingar och lagra dessa som 
dina egna presentationer. Till varje lista finns en omfattande 
uppsättning av extra kolumner att välja från.

Skapa din beslutsstödsvy. Beslutsstöd är ett annat sätt att 
presentera statistik och rapporter än traditionella listor. Du 
kan på ett effektivt sätt vrida och vända på data och fördjupa 
dig. Förutom standardvyerna i beslutstödet kan du nu skapa 
dina egna. Du kan bygga upp vyer från grunden, designa 
layout och välja innehåll.

MONITOR G5 är precis som tidigare ett nyckelfärdigt 
system med färdiga rapporter och dokument. Men 
nu erbjuder vi en högre flexibilitet där du själv kan 
anpassa systemet efter egna behov.
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Peter Eklund, Sälj och Marknad 
Järvsö Industri AB

– Stora skillnader i nya G5 är det 
moderna gränssnittet, dubbelanvändning 
är bortrensat och det är mer flexibelt att 
skapa egna listor och etiketter.

– En ny funktion i MONITOR G5 som 
jag gillar eftersom jag själv jobbar med 
sälj, är att man kan kalkylera direkt i 
offerten, så att det blir mycket enklare 
vid offerering. 

Robert Dahlberg, VD 
Legotec i Hede AB

– Första intrycket av MONITOR G5 var 
enkelheten. Det är snabbare genvägar 
och överskådligheten i menyn förenklar 
mitt sätt att arbeta.

– Under uppstarten behövdes det inte 
mycket utbildning i och med att vi var 
vana med den tidigare generationen av 
MONITOR. 

– Nya generationen har överträffat våra 
förväntningar och vi vill inte byta tillbaka.

Här är några av de kunder som har uppgraderat till MONITOR G5:

Johnny Mohlén, VD 
Svedbro Smide AB

– Det är väldigt viktigt för oss att få full 
kontroll på processen och kunna ge 
snabba besked direkt till kunden. Vi har 
sparat massor med tid i och med bytet 
till MONITOR G5.

– Tack vare den höga 
igenkänningsfaktorn i nya systemet så 
krävdes det inte mycket utbildning. Vid 
tillfällen som vi behövde hjälp fick vi bra 
support ifrån Monitor. 
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Funktionskontroll
Konvertering och 
installation Utbildning Förberedelser Skarp drift

För er som redan kör MONITOR har vi tagit fram en guide 
för att göra uppgraderingen till MONITOR G5 så smidig som 
möjligt.
 
Utvecklingen av MONITOR G5 pågår fortfarande och är 
inte färdig så att alla kan uppgradera nu. Det första steget i 
guiden avgör om ni är redo att uppgradera i dagsläget eller 
om ni behöver invänta kommande funktionalitet. Den tidigare 
generationen kommer att leva kvar i många år framöver.

För mer information om att uppgradera till MONITOR G5, 
vänligen besök vår hemsida: www.monitor.se.

Första steget är att 
kontrollera om ert 
system är redo för 
uppgradering. Det 
gäller funktionalitet, 
anpassningar och 
hårdvara.

I nästa steg görs 
en konvertering 
av databasen och 
installation av 
MONITOR G5 på ert 
nätverk.

För att komma igång 
med MONITOR G5 
finns e-learning där du 
som användare lär dig 
grunderna i systemet. 
Våra utbildare kan även 
hjälpa till på plats.

Att uppgradera till MONITOR G5

Data som ni har valt 
att inte konvertera: 
färdigställs och 
synkroniseras sedan i 
samband med skarp 
drift.

I sista steget görs 
en slutkonvertering 
och avstämningar 
mot tidigare system. 
MONITOR G5 är nu redo 
att tas i skarp drift.
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1974
Verkstadsteknik Persson 
& Co. grundas av Åke 
Persson.

1982
Första generationen 
av Monitor släpps för 
ABC 800-datorer.

1985
Valet mellan DOS och 
Unix – beslutet blir 
avgörande.

1987
Andra generatio-
nen släpps. Numera 
DOS-baserat och för PC.

1991
Tredje generationen 
– DOS-baserat och 
skrivet i C.

1992
Första utlandsinstalla-
tionen görs i Polen.

1993
Namnbyte från 
Verkstadsteknik Pers-
son & Co. till Monitor
Industriutveckling.

1997
Generation 4 för
Windows släpps.

2008
Projekt MONITOR G5 
påbörjas.

2012 
Företaget byter 
namn till Monitor 
ERP System. 
Dotterbolag startas i 
Polen, Kina, Finland, 
Malaysia.

2016 
Lansering av 
MONITOR G5

2000
36 anställda.
450 kunder.

2016
160 anställda.
Över 3000 kunder.

Vägen till MONITOR G5



Sverige
Monitor ERP System AB 
Huvudkontor, Hudiksvall
Box 264, Jakobsbergsvägen 4,
SE-824 26 Hudiksvall, Sverige
+46 (0) 650 766 00
sales@monitor.se
www.monitor.se


