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Konfigurering

Konfigurering
Denna handbok vänder sig till systemadministratörer.

Konfigurering omfattar åtgärder som ska utföras innan utbildning och efterföljande skarp drift i affärssystemet
MONITOR G5.

Affärssystemet består av en databasserver och applikationsserver som installeras på den dator som ska vara
MONITOR G5 Server. Med affärssystemet följer en Windowsklient som installeras separat på de datorer där
affärssystemet ska köras. Det finns också en webbklient till affärssystemet. Webbklienten körs antingen i en vanlig
webbläsare eller som app för Android och IOS. Appen finns på Google Play och Apple App Store. För att kunna
använda appen och webbklienten måste MONITOR G5 Webbserver installeras och er brandvägg konfigureras.
Beskrivning av installationerna och konfigureringen av brandväggen finns i separata dokument som levereras
tillsammans med installationsprogrammen.

Servern uppdateras via ett program som heterMONITOR Installationshanterare. Programmet installeras då
MONITOR G5 Server installeras. Windowsklienter uppdateras automatiskt då de startas första gången efter att
serverprogrammet blivit uppdaterat.

Efter installationen ska MONITOR G5 konfigureras av systemadministratören, MONITOR-ansvarig och behörig
personal. Schemalagd backup av företagets databaser ska skapas. Läs mer om det i avsnittet "Skapa och
schemalägga backup" på sidan15.

Det finns också olika förvalda systeminställningar som ska gås igenom, kontrolleras och eventuellt ändras utifrån
hur företaget ska tillämpa systemet. Även olika grunddata ska registreras. Det arbetet måste till viss del också göras
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även när företaget konverterar från den tidigare generationen av MONITOR. Det går även att importera grunddata
(artiklar, artikelsaldon, kunder, leverantörer) från ett annat affärssystem. Dessa importer görs direkt i MONITOR G5.
Detta arbete görs normalt efter installationen men innan utbildningen i systemet påbörjas.

Ett exempel på grunddata är användare, och dessa ska sedan tilldelas roller med rättigheter så att personalen kan
logga in i MONITOR G5 och få tillgång till olika rutiner. Grunddata är också artiklar, beredningar,
produktionsgrupper, kunder, leverantörer, scheman, konteringsdimensioner osv. Artiklar med saldon, lagerplatser
och batchnummer samt kunder och leverantörer kan importeras från ett annat affärssystem eller kalkylprogram.
Läs mer om arbetet med grunddata och inställningar i avsnittet "Grunddata och inställningar" på sidan31.

När grunddata har registrerats och alla inställningar är genomgångna, ska systemadministratören även skapa en
eller flera testdatabaser som sedan används i utbildningen i systemet. Läs mer om det i avsnittet "Skapa
testdatabaser" på sidan23.

Vi rekommenderar att registreringen av grunddata och kontroll/ändring av förvalda inställningar görs i
samråd med utbildare från Monitor ERP System AB.
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Installationshanteraren
Vid nyinstallation av MONITOR G5 Server installeras även programmetMONITOR Installationshanterare, och en
genväg till programmet skapas på datorns skrivbord.

Installationshanteraren är ett program där administratören laddar ner och installerar uppdateringar samt övriga
komponenter till MONITOR G5. Programmet används också för att aktivera fler skarpa företag, lägga till/ta bort
testföretag och backupjobb. Installationshanteraren kontrollerar också att installerade tillval och anpassningar finns
i en kompatibel version innan det går att uppdatera MONITOR G5.

Installationshanteraren kopplar automatiskt upp sig mot Monitors distributionsservrar som tillhandahåller nya
uppdateringspaket.

Första gången du startar installationshanteraren visas en dialogruta där du ska välja den region där du har din
MONITOR G5 Server installerad. Du kan välja Europa eller Kina. Det finns distributionsservrar för dessa regioner.
Syftet med region är av prestandaskäl vid uppdateringar. Regionen Europa fungerar även för övriga världen. Det är
möjligt att ändra region i efterhand för installationshanteraren. Det görs på fliken Inställningar.

Installationshanteraren är självuppdaterande. Det innebär att när nya versioner av det programmet lanserats
kommer programmet automatiskt att uppdatera sig själv när det startas.
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Installationshanterarens funktioner beskrivs på efterföljande sidor.

Installationshanteraren kommunicerar med distributionsservrarna via TCP-port 443. Den porten måste vara
öppen för utgående trafik i brandväggen. Annars visas ett felmeddelande i dialogrutan när du väljer region.
Distributionsservrarna har DNS-namn cdn-eur-01.monitorerp.com respektive cdn-chn-01.monitorerp.cn.
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Sök uppdateringar
Under fliken Start kontrolleras om det finns uppdateringar till systemet. Detta sker automatiskt när du har startat
installationshanteraren, men går också att starta manuellt med knappen Sök uppdateringar. Uppdateringar är
exempelvis att fler användarlicenser eller ett till företag har levererats till ditt system av Monitor ERP System AB. Ett
nytt företag måste aktiveras här.

Denna uppdateringskontroll sker automatiskt en gång per dygn mot Monitors distributionsserver och är
normalt ingenting som administratören behöver göra manuellt. Det går även att tvinga fram en
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uppdateringskontroll med knappen Synkronisera i backstage i Windowsklienten till MONITOR G5. Det kan
göras av den användare som har rollenMONITOR-ansvarig.

Uppdatera MONITOR G5 och komponenter
Under fliken Installerade versioner visas vilken version av MONITOR G5 som är installerad. Här installeras
uppdateringar av MONITOR G5 via knappen Byt version. På denna flik installeras och uppdateras även övriga
komponenter i systemet, via knapparna Installera och Byt version i sektionen Övriga komponenter. Bredvid varje
installerad komponent visas dess version. Är en komponent inte installerad står det Ej installerat.
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Att uppdatera MONITOR G5 eller en komponent går till på samma sätt. Läs mer om hur en uppdatering av
MONITOR G5 går till i installationsdokumentet "Uppdatera MONITOR G5 Server" på sidan10.

Skapa och kopiera testdatabaser
Under fliken Testdatabaser skapas testdatabaser och kopieringsjobb. Schemaläggning för kopiering av skarp
databas till testdatabas kan aktiveras när en testdatabas skapas eller när ett kopieringsjobb skapas. Det går att köra
kopieringsjobb manuellt härifrån. För schemalagda kopieringsjobb går det att uppdatera schemaläggningen, som
lagras i Windows Schemaläggaren.

Läs mer i avsnittet "Skapa testdatabaser" på sidan23.
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Administrera backup av databaser
Under fliken Backup skapas och schemaläggs backupjobb för de skarpa databaserna. Det går även att ändra
backupjobb här. Vid behov går det även att manuellt starta en backupkörning. För schemalagda backupjobb går det
att uppdatera schemaläggningen, som lagras i Windows Schemaläggaren. För backupjobb som har körts går det att
läsa loggar som uppdateras efter varje körning. Längst ned på fliken finns det också generella backupinställningar
för alla backupjobb.

På fliken Inställningar går det att ställa in Standardsökväg för backupfiler. Standardsökvägen blir förvald
backupmapp i nya backupjobb som skapas. Notera att i alla backupjobb går det att ändra vilken sökväg det ska vara
till backupmappen för det specifika backupjobbet.
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Läs mer i avsnittet "Skapa och schemalägga backup" på sidan15.

Inställningar
Under fliken Inställningar är det möjligt att ändra region för installationshanteraren. Under knappen Ändra kan du
välja Europa eller Kina.

Här ställer du också in Standardsökväg för backupfiler. Förvald standardsökväg är "C:\ProgramData\Monitor ERP
System G5\DatabaseBackup".

Du kan också synkronisera systemkonfigurationen här med knappen Synkronisera. Samma funktion finns även i
backstage i Windowsklienten till MONITOR G5. Se avsnittet Synkronisera system.

9

SynchronizeSystem.htm


Konfigurering

Uppdatera MONITOR G5 Server
MONITOR Installationshanterare används för att uppdatera programvaran för MONITOR G5 Server. En genväg till
programmet finns på skrivbordet på servern.

En uppdatering av MONITOR G5 Server är helt automatiserad. Den tar olika lång tid, beroende på hur många och
stora databaser du har i systemet.

Obs!

Inga användare får vara inloggade i MONITOR G5 då uppdateringen görs!

Om databastjänsten (SQL Anywhere) är installerad på en annan server än MONITOR Server måste du
kontakta Monitors support före uppdateringen!

Från och med MONITOR G5 version 2.44 måste Microsoft .NET Framework 4.8 eller nyare vara
installerat på servern innan uppdateringen av MONITOR G5 påbörjas.

Installera en uppdatering

1. Starta MONITOR Installationshanterare och välj fliken Installerade versioner. Din installerade (nuvarande)
version visas överst i fliken. Klicka på knappen som heter Byt version.
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2. I nästa steg visas om det finns en nyare version att ladda ned och installera. Om det finns flera nyare
versioner att installera under Övriga versioner kan du välja den nyaste versionen under Senaste version.
Kontrollera också att versionen är kompatibel med din installerade version. Det visas då en grön bock i

kolumnen Kompabilitet.
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Finns ingen nyare version visas din nuvarande version under Senaste version och det är tomt under Övriga
versioner.

Om versionen inte är kompatibel med din installerade version visas en felsymbol i kolumnen

Kompabilitet. En tooltip över felsymbolen visar då vad som inte är kompatibelt. Det är i regel att en
komponent först måste uppdateras.

Uppdatering av en komponent görs med knappen Installera under Övriga komponenter, och måste göras
innan du fortsätter med uppdateringen av MONITOR G5 Server, i punkt 3 nedan.

3. Klicka på knappen Installera för att installera versionen. Du kan också klicka på knappen Ladda ned för att
enbart ladda ned en version. Efter nedladdningen visar en ifylld kryssruta att versionen är nedladdad. Då får
du sedan klicka på knappen Installera för att installera versionen.

4. När du har klickat på Installera visas i ett dialogfönster vilka paket som kommer att installeras. Klicka på Ok
för att bekräfta och starta installationen.
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Först körs en backup på alla databaserna. Under länken i dialogfönstret beskrivs hur backup och uppdatering
av databaserna går till. Backup och uppdatering är helt automatiserad. Vid uppdateringen görs en migrering
av databaserna. Du ser processerna för backup och migrering i separata fönster.

När uppdateringen är klar kommer du tillbaka till fliken Installerade versioner. Överst i fliken visas nu den
version som du har uppdaterat till, som din installerade version.

5. Stäng installationshanteraren. Användarna kan nu göra en första uppstart av MONITOR G5 efter
uppdateringen. Notera att det tar ca 30–60 sekunder för servertjänsten att starta efter en uppdatering.
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Första uppstart av MONITOR G5-klienten efter en uppdatering

1. Starta MONITOR G5-klienten i Windows. Programmet börjar då att uppdatera sig automatiskt och sedan
starta upp.

2. En dialogruta visas om att MONITOR kommer att utföra en optimering som gör att rutinerna startar
snabbare. Optimeringen körs i bakgrunden medan MONITOR G5 startas och tar några minuter. Klicka på Ok
för att starta optimeringen och MONITOR G5. Klicka på Avbryt för att enbart starta MONITOR G5 (utan
optimering).

Om optimeringen inte kördes vid första uppstarten (användaren klickade på Avbryt i ovanstående
dialogruta), så kommer optimeringen inte att kunna startas vid efterföljande uppstarter av klienten.
Det finns ändå möjlighet att starta optimeringen manuellt. Det görs genom att köra programmet
MROS.UI.exe i mappen C:\Users\<user>\AppData\Local\Monitor ERP System AB\MONITOR Desktop
Client\.
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Skapa och schemalägga backup
MONITOR Installationshanterare används för att skapa och schemalägga backup av företagsdatabaser till MONITOR
G5.

Skapa backupjobb

1. Välj fliken Backup i installationshanteraren och klicka på knappen Nytt backupjobb .

2. På fliken Inställningar anger du ett Namn på schemalagd jobb.
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Förvald Backupmapp på ett nytt backupjobb är enligt Standardsökväg för backupfiler på fliken Inställningar.
Här sparas backupfilerna*. Du kan välja en annan backupmapp för det här backupjobbet.

Trunkera loggfil (förvalt) innebär att den aktuella loggfilen "monitor.log" töms på transaktioner efter
backupjobbet har körts. Trunkering är rekommenderat för att hålla ned storleken på loggfilen.

Validera backup (förvalt) innebär att backupfilerna valideras efter att backupjobbet har körts. Valideringen
körs i en separat session av databasservern och kontrollerar att backupfilerna inte är korrupta.

Endast backup av loggfilen innebär att enbart loggfilen "monitor.log" tas med i backupen. Ett syfte kan vara
att du behöver köra backupjobb med täta intervaller (t.ex. varje timme), för att det sker mycket
transaktioner i databasen på kort tid. Då kan du ta backup av enbart loggfilen (som det går snabbt att köra
backupjobb på). Vid en eventuell återställning går det att återskapa databasen med hjälp av senaste
ordinarie backupjobb på databasfil och loggfil, plus alla separata loggfilerna i kronologisk ordning på detta
backupjobb.

Obs! Ett backupjobb som endast tar backup av loggfilen ska du skapa som ett separat backupjobb.
Till detta backupjobb måste det finnas ett ordinarie backupjobb, som inte har denna inställning
aktiverad, och som körs t.ex. 1 gång per dygn.

Ställ in Användare för kopiering av databas. Det är förvalt Inloggad användare (i Windows). Men du kan
avmarkera den inställningen och sedan ange en annan användare med knappen Byt användare. Ange sedan
den användarens Lösenord.
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3. På fliken Databaser kryssar du i den databas som ska tas med i backupjobbet. Då tänds knappen Ok. Om du
klickar på den knappen skapas ett manuellt backupjobb. Manuella backupjobb kör du via knappen Starta

på fliken Backup i installationshanteraren.

4. Vill du skapa ett schemalagt backupjobb väljer du fliken Schema istället för knappen Ok, för att skapa
schemaläggningen av backupjobbet. Alternativt går det att skapa schemaläggningen i efterhand med
knappen Redigera backupjobb på fliken Backup.

På fliken Schema aktiverar du Schemalagt jobb.
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Välj Typ som kan vara Vecka,Månad eller Sista dagen i månaden.

Ställ in Tidpunkt och de Dagar ellerMånader då backupjobbet ska köras. Är Typ inställt somMånad väljer du
också Datum i månaderna då backupjobbet ska köras.

5. På fliken E-post ställer du in om och när e-post ska skickas då backupjobbet körs.
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Ställ in Skicka e-post vid backup. Det är om ett e-postmeddelande ska skickas Alltid, Vid fel eller Aldrig.
Förvalt är Vid fel och då skickas ett e-postmeddelande enbart om backupjobbet misslyckades att köras. Väljer
du Alltid kommer ett e-postmeddelande att skickas även då backupjobbet har körts. Välj Aldrig om du inte
vill att ett e-postmeddelande ska skickas oavsett om backupjobbet har körts eller misslyckades att köras.

Ställ in E-postmeddelande som kan vara Standard ellerManuell. Förvalt är Standard och då används de
generella e-postinställningarna för mottagare och ämne. Väljer duManuell kan du ändra på dessa uppgifter i
fälten Till och Ämne för det aktuella backupjobbet. Du kan ange flera e-postadresser separerade med
semikolon (;) i fältet Till.
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6. Klicka slutligen på Ok i dialogrutan för att skapa backupjobbet. Ett schemalagt jobb skapas då också i
Windows Schemaläggaren.

* Backupfilerna är kopior av den aktuella databasfilen "monitor.db" och den aktuella loggfilen
"monitor.log". Här skapas även en till kopia av den aktuella loggfilen, med dagens datum och tidpunkt i
filnamnet som blir "monitorYYYY-MM-DD HHMMSS.log". Den loggfilen skrivs därför aldrig över när
backupjobbet körs nästa gång. Alla filerna sparas i en undermapp som heter lika som den skarpa
databasmappen, exempelvis "001".

Obs! Backupfilerna "monitor.db" och "monitor.log" skrivs över varje gång ett backupjobb körs! Därför är det
viktigt att alltid säkerhetskopiera hela backupmappen efter att backupjobbet har körts. Säkerhetskopiorna
sparas på en skyddad plats.

Ändra schemalagt backupjobb

1. Behöver du ändra på ett befintligt backupjobb markerar du jobbet på fliken Backup och klickar på knappen
Redigera backupjobb (knappen är aktiv om du markerar ett backupjobb).

2. Utför de ändringar som du vill göra på respektive flik Inställningar, Databaser, Schema och E-post och klicka
sedan på knappen Ok.

3. När du har gjort ändringar måste du överföra ändringarna till jobbet i Windows Schemaläggaren. Du gör det

med knappen Uppdatera de schemalagda jobben på fliken Backup.
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Generella backupinställningar
De generella backupinställningarna avser notiser som skickas med e-post vid körningar av backupjobb, samt
kopieringsjobb för testföretag. Här gör du också inställningar för kommunikation med din e-postserver. Du behöver
bara göra dessa inställningar en gång. Inställningarna gäller sedan förvalt för alla backupjobb, samt kopieringsjobb
för testföretag, som du skapar.

1. Klicka på knappen Backupinställningar... längst ner till vänster på fliken Backup i installationshanteraren.

2. På fliken Notifieringar kan du aktivera att notiser ska skickas via e-post till en eller flera mottagare som du
anger i fältet. Du kan ange flera e-postadresser separerade med semikolon (;) i fältet. Med knappen Testa e-
post kan du skicka ett test e-postmeddelande till mottagare för att kontrollera funktionen. Mottagare av
notiser går också att ange per backupjobb.
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Detaljerad information om lyckade och misslyckade körningar av backupjobb sparas i en loggfil för

respektive backupjobb, som du kommer åt med knappen Loggar på fliken Backup.

3. På fliken E-postinställningar ställer du in vilken Server (e-postserver) och Port som ska användas för att skicka
notiser via e-post. Du anger också ett Användarnamn och Lösenord för ett Windowskonto med rättighet att
skicka e-post via den angivna e-postservern. I fältet Avsändaradress anger du en e-postadress som ska
fungera som avsändare av notiserna. Aktivera Använd SSL om e-postservern kräver det. Ange då också vilken
Port som e-postservern använder för SSL.

4. Klicka på knappen Ok när du är klar med de generella backupinställningarna.
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Skapa testdatabaser
MONITOR Installationshanterare används för att skapa testdatabaser som är kopior av skarpa databaser.
Testdatabaserna skapas under fliken Testdatabaser och används i utbildningssyfte eller för olika tester som inte bör
göras i de skarpa databaserna.

En befintlig testdatabas kan vid behov kopieras över av en skarp databas för att få en färsk kopia att använda som
testdatabas. Det görs manuellt med knappen Kopiera ny testdatabas på fliken Testdatabaser. En befintlig

testdatabas kan också kopieras regelbundet via en schemalagd kopiering, vilket går att ställa in då testdatabasen
skapas eller i efterhand.

Befintliga användarkonton följer med från den skarpa databasen. Testdatabaser kräver dock inga
användarlicenser, så du kan fritt lägga upp ytterligare användarkonton i dina testdatabaser.

Schemalagda och automatiska händelser blir förvalt inaktiverade i testdatabaser, men går att köra
manuellt. Det gäller följande händelser: nettobehovskörning, vidarebefordran av attest och
påminnelse av attest via e-post (när EFH används), inläsningar från e-postbrevlådor (t.ex. i Säljstöd),
automatkörningar och bevakningsuppdrag. Även sökindexeringen i testdatabaser stängs av. Syftet
med att detta blir inaktiverat och att sökindexeringen stängs av är för att spara systemresurser på
servern.
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Skapa en testdatabas

1. I installationshanteraren väljer du fliken Testdatabaser och klickar på knappen Skapa ny testdatabas .

I dialogrutan som visas väljer du Företag på fliken Inställningar (den skarpa databas du vill kopiera).

Du kan ändra Namn på testdatabasen. Förvalt namn är "Testföretag [Ditt företagsnamn]".
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Ställ in Användare för kopiering av databas. Det är förvalt Inloggad användare (i Windows). Men du kan
avmarkera den inställningen och sedan ange en annan användare med knappen Byt användare. Ange sedan
den användarens Lösenord.

Om du inte behöver ett schemalagt kopieringsjobb av testdatabasen stänger du dialogrutan med knappen Ok
och testdatabasen skapas. Ett manuellt kopieringsjobb som heter "Kopiera ny data ([testdatabasnummer])"
skapas och visas under testdatabasen. I Windows Schemaläggaren skapas också motsvarande manuella jobb.

Om du behöver ett schemalagt kopieringsjobb av testdatabasen väljer du fliken Schema istället för knappen
Ok. Alternativt lägger du till ett schemalagt kopieringsjobb i efterhand (se nedan).

2. På fliken Schema aktiverar du Schemalagd kopiering av testdatabasen. Syftet är att regelbundet få en aktuell
kopia av den skarpa databasen som testdatabas.
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Ange ett Namn på schemalagt jobb.

Ställ in Skicka e-post vid backup. Det är om ett e-postmeddelande ska skickas Alltid, Vid fel eller Aldrig.
Förvalt är Alltid och då kommer ett e-postmeddelande att alltid skickas då kopieringsjobbet har körts. Väljer
du Vid fel skickas ett e-postmeddelande enbart om kopieringsjobbet misslyckades att köras. Välj Aldrig om
du inte vill att ett e-postmeddelande ska skickas, oavsett om kopieringsjobbet har körts eller misslyckades att
köras.
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Generella e-postinställningar (som mottagare, avsändare och e-postserver) ställs in med knappen på

fliken Backup och gäller alla kopieringsjobb.

Välj Typ som kan vara Vecka,Månad eller Sista dagen i månaden. Förvalt är Typ inställt som Vecka.

Ställ in Tidpunkt och de Dagar ellerMånader som kopieringsjobbet ska köras. Är Typ inställt somMånad
väljer du också Datum i månaderna då kopieringsjobbet ska köras.

3. Förvalt är också alternativet Kopiera nu. Då kopieras ursprungsdatabasen till testdatabasen direkt när den
skapas. Detta kan också göras med knappen Kopiera ny testdatabas på fliken Testdatabaser.

4. Klicka slutligen på Ok i dialogrutan för att skapa testdatabasen. Ett schemalagt kopieringsjobb skapas och
visas under testdatabasen, i det namn du angav på det schemalagda jobbet. I Windows Schemaläggaren
skapas motsvarande schemalagda jobb.

Lägg till schemalagt kopieringsjobb

1. Behöver du lägga till ett schemalagt kopieringsjobb i efterhand till en testdatabas väljer du testdatabasen på

fliken Testdatabaser och klickar på knappen Lägg till schemalagd kopiering (knappen är aktiv om du

markerar testdatabasen).

2. Namnge och ställ in kopieringsjobbet som du önskar på respektive flik Inställningar och Schema och klicka på
knappen Ok.
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Ändra schemalagt kopieringsjobb

1. Behöver du ändra på ett schemalagt kopieringsjobb väljer du kopieringsjobbet under testdatabasen på fliken
Testdatabaser och klickar på knappen Redigera kopiering (knappen är aktiv om du markerar ett

kopieringsjobb under testdatabasen).
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2. Utför de ändringar som du vill göra på respektive flik Inställningar och Schema och klicka sedan på knappen
Ok.

3. När du har gjort ändringar måste du överföra ändringarna till jobbet i Windows Schemaläggaren. Du gör det

med knappen Uppdatera de schemalagda jobben på fliken Testdatabaser.

Användare inloggade i testföretaget blir automatiskt utloggade från MONITOR G5 när kopiering sker till
testföretaget. Det är bra att känna till detta, framförallt om schemalagd kopiering tillämpas.
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Konfigurering

Grunddata och inställningar
Här beskrivs det grunddata som ska registreras samt de förvalda inställningar som ska kontrolleras och eventuellt
ändras innan företaget börjar använda MONITOR G5 i den löpande verksamheten. Grunddata är användare,
artiklar, produktionsgrupper, beredningar, kunder, leverantörer osv. Utöver det behöver grunddata registreras i
olika tabeller som används av annat grunddata, exempelvis olika villkor, artikelkoder, priser osv.

Artiklar, kunder och leverantörer går att importera till MONITOR G5 från andra affärssystem och kalkylprogram. Till
artiklar som importerats går det även att importera saldon, lagerplatser och batchnummer. Importerna görs med
hjälp av textfiler innehållande uppgifter som har exporterats från det andra affärssystemet eller kalkylprogrammet.

När det blir dags för skarp start bör nödvändigt grunddata vara registrerat, så att personal kan börja arbeta i
MONITOR G5 med att registrera order osv. Efter hand kommer ni att fylla på med ytterligare grunddata av olika
slag.

Om företaget konverterar från den tidigare generationen av MONITOR följer det mesta data och inställningar med,
men det finns visst nytt grunddata som behöver registreras och nya inställningar som behöver göras.

Vi rekommenderar att registrering av grunddata görs i samråd med utbildare från Monitor ERP System AB.
Vid utbildning i MONITOR G5 får ni även en genomgång av grunddata och dess inställningar. Då kan ni
diskutera hur ni ska tillämpa MONITOR G5 för att få bästa nytta av systemet.
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Konfigurering

Generella register
Här beskrivs grunddata och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen
Generella register efter installation av MONITOR G5.

Nystart gäller när företaget inte använt MONITOR tidigare. Konverterat gäller när företaget konverterar från en
tidigare generation av MONITOR.

Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera/kontrollera
företagsdata

Nystart,
Konverterat

Företagsinformation Registrera företagsdata och kontrollera
att befintliga uppgifter stämmer, som
valuta, bankkonto, språk, land, adresser
osv. Lägg in en företagslogotyp (som
visas på olika dokument t.ex. fakturor).
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Konfigurering

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Kontrollera kalender Nystart,
Konverterat

Kalendrar Kontrollera den kalender som följer med
och sätt eventuella klämdagar som lediga
dagar. Registrera fler kalendrar vid
behov. Det finns två systeminställningar
som styr vilka kalendrar som ska
användas för beräkning av
betalningsdatum respektive beräkning av
förfallodatum för fakturor. Tillämpas
lagerställen ska också en kalender väljas
per lagerställe i rutinen
Företagsinformation.

Kontrollera
systeminställningarna

Nystart,
Konverterat

Systeminställningar Kontrollera alla systeminställningar och
ändra vid behov.

Skapa mallar för
skrivbordskonfigurationer

Nystart,
Konvertering

Skrivbordsmallar Skapa vid behov mallar för gemensamma
skrivbordskonfigurationer som
användarna kan applicera. Alternativt
kan användarna själva skapa egna
skrivbordskonfigurationer under
backstage.
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Konfigurering

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera
rättighetsgrupper

Nystart,
Konverterat

Rättighetsgrupper Registrera vid behov egna
rättighetsgrupper för användarna ifall
medföljande roller som kan appliceras på
användare inte är tillräckliga.

Registrera/uppdatera
användare

Nystart,
Konverterat

Användare,
Attestinställningar – EFH

Registrera och uppdatera användare och
applicera roller eller eventuella
rättighetsgrupper och användarunika
rättigheter. Lägg till förvalda skrivare på
användarna, exempelvis
speditionsskrivare. Ställ in vilka
användare som ska kunna logga in i
webbklienten. Om Elektronisk
fakturahantering (EFH) ska tillämpas
behöver du även göra inställningar för
attest av leverantörsfakturor.

Registrera avdelningar Nystart Avdelningar Avdelningar är tvingande att välja på
personer i personalregistret och på
produktionsgrupper i
produktionsgruppsregistret.
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Konfigurering

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera personal Nystart,
Konverterat

Personalregister – Allmänt Registrera personal som kopplas till
avdelning och användare. Uppgifter att
registrera är exempelvis att personen är
en referens, säljare osv. Det går även att
koppla en bild till personen.

Registrera/ändra sökvägar Nystart,
Konverterat

Sökvägar, Filsökvägslista Registrera sökvägar till externa filer som
ska kunna kopplas till poster. Ändra på
befintliga sökvägar till redan kopplade
filer.

Registrera export- och
importsökvägar

Nystart,
Konverterat

Inställningar för
export/import

Registrera export- och importsökvägar
för betalningsfiler, SIE-filer, fakturafiler
osv. Registrera inloggning till nShift
Delivery eller nShift Web-TA.

Registrera/kontrollera
valutor, kursuppdatering

Nystart,
Konvertering

Valutor Registrera eller kontrollera vilka valutor
och kurstyper som ska användas. Ställa in
schema för automatisk
valutakursuppdatering.
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Konfigurering

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera
speditionstjänster

Nystart,
Konverterat

Speditionstjänster Lägg upp speditionstjänster och mallar
för sändning (utifrån inställningarna på
ditt konto hos nShift Delivery eller nShift
Web-TA).

Lägg till inställningar för
inkommande e-post

Nystart,
Konverterat

Inställningar för
inkommande e-post

Lägg till inställningar för en Exchange-
eller IMAP-server som ska användas för
inkommande e-post till MONITOR G5.
Även inkorgar för e-postkonton ska
läggas till för olika syften.

Skapa schemaläggning för
datautvinning till
beslutsstöd

Nystart,
Konverterat

Inställningar för
beslutsstöd

Skapa en eller flera schemaläggningar för
datautvinning till beslutsstöd. För varje
schemaläggning går det att ställa in vilka
företag och datakällor som ska tas med.
Data som utvinns används sedan i
rutinen Beslutsstöd i Inköp och
Försäljning.
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Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Kontrollera
dokumentinställningar

Nystart,
Konverterat

Dokumentinställningar,
Dokumentmallar –
Tillverkningsorder

Kontrollera förvalda inställningar för
dokument, som t.ex. offert, förfrågan och
faktura, och för
tillverkningsorderdokumenten
operationskort, materialkort och
följekort.

Kontrollera
nummerserierna

Nystart,
Konverterat

Nummerserier Kontrollera startnumret Nästa nummer i
nummerserierna. Det ska förvalt vara ett
nummer högre än Högsta använda
nummer. Om t.ex. kreditfaktura ska
använda samma nummerserie som
faktura, ska inställningen Aktiv
avmarkeras för
kreditfakturanummerserien.

Registrera/kontrollera
övriga tabeller med
grunddata

Nystart,
Konverterat

Flera rutiner Registrera, kontrollera och komplettera
uppgifter i övriga tabeller för grunddata i
modulen Generella register (t.ex. villkor,
orsakskoder, ordertyper, språk, valutor,
länder osv.).
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Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera olika kategorier Nystart Kategorier,
Rabattkategorier

Registrera de kategorier som ska
användas till artiklar, kunder,
leverantörer osv. Registrera de
rabattkategorier som behövs.

Registrera/kontrollera
ekonomidata

Nystart,
Konverterat

Flera rutiner Registrera och kontrollera data för
bokföringsår, verifikationsnummerserier,
standardkonton, momsinställningar,
bankinställningar och faktureringsplaner.
Sätt upp konteringsmatrisen bestående
av kundgrupper, leverantörsgrupper,
varugrupper, konteringsgrupper,
försäljningskonton och inköpskonton.
Skapa budgetkurvor.
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Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Skapa fritexter,
påminnelsetexter

Nystart,
Konverterat

Dokumenttexter Skapa fritexter till de dokument och
dokumentgrupper som ska användas. Det
går att skapa en fritext på dokumentet
för utskrift och en fritext att använda i e-
postmeddelande när dokumentet skickas
med e-post. Dokumentgrupper kopplas
till olika adresser på företag/lagerställe,
kund och leverantör. Skapa även
påminnelsetexter, som skrivs ut på
betalningspåminnelser.

Importera artikelsaldon,
lagerplatser, batchnummer

Nystart Saldoimport Importera artikelsaldon, lagerplatser och
eventuella batchnummer på artiklar.
Import görs via en komma- eller
tabseparerad textfil. Denna import görs
normalt i förberedelsefasen före skarp
drift.
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Konfigurering

Tillverkning
Här beskrivs de uppgifter och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen
Tillverkning efter installation av MONITOR G5.

Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera
produktionsgrupper

Nystart Produktionsgruppsregister Registrera de produktionsgrupper som ska finnas
i tillverkningen. Det är exempelvis
maskingrupper, manuellt arbete, poolgrupper
och legogrupper.

Registrera/kontrollera
produktionsscheman

Nystart Produktionsscheman Registrera och kontrollera start- och sluttider
samt rasttider i produktionsscheman. Det följer
med ett dagtidsschema och ett ledigschema.

Registrera/kontrollera
schemacykler

Nystart Produktionsschemacykler Registrera och kontrollera antal dagar i
schemacykler. Det följer med en schemacykel
som omfattar en vecka (7 dagar).
Produktionsgrupper tillämpar schemacykler om
de har tidsprecisionen Timplanering eller
Kapacitet via schema.

Skapa beredningar Nystart Beredning Skapa beredningar på alla tillverkade artiklar.
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Konfigurering

Inköp
Här beskrivs de uppgifter och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Inköp
efter installation av MONITOR G5.

Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera
grunddata för
inköpsstöd

Nystart Grunddata –
Inköpsstöd

Registrera grunddata som behövs för inköpsstöd. Det
är aktiviteter, leverantörsstatus, distrikt och
leverantörstyper. Det följer med några
leverantörsstatusar som exempel.

Importera
leverantörer

Nystart Leverantörsimport Importera leverantörer från ett annat affärssystem.
Import görs via en komma- eller tabseparerad textfil. I
importrutinen konfigureras formatmallen för att
överensstämma med det som ska importeras till
leverantörsregistret. Se över alla inställningar på
leverantörerna.

Registrera övriga
likviditetsflöden

Nystart Övriga
likviditetsflöden

Vid behov kan du registrera övriga likviditetsflöden av
typen Utbetalning.

Registrera
inkorgar för EFH

Nystart,
Konverterat

Scanna
leverantörsfakturor

Om du ska tillämpa Elektronisk fakturahantering (EFH)
behöver du även registrera sökvägar till inkorgar där
inscannade fakturor sparas.

41



Konfigurering

Försäljning
Här beskrivs de uppgifter och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen
Försäljning efter installation av MONITOR G5.

Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera
grunddata för
säljstöd

Nystart Grunddata –
Säljstöd

Registrera grunddata som behövs för säljstöd. Det är
aktiviteter, kundstatus, distrikt och kundtyper. Det följer
med några kundstatusar som exempel.

Importera kunder Nystart Kundimport Importera kunder från ett annat affärssystem. Import görs
via en komma- eller tabseparerad textfil. I importrutinen
konfigureras formatmallen för att överensstämma med det
som ska importeras till kundregistret. Se över alla
inställningar på kunderna.

Registrera övriga
likviditetsflöden

Nystart Övriga
likviditetsflöden

Vid behov kan du registrera övriga likviditetsflöden av typen
Inbetalning.
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Konfigurering

Lager
Här beskrivs de uppgifter och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Lager
efter installation av MONITOR G5.

Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera grunddata
för artiklar

Nystart Grunddata – Artikel Registrera grunddata som ska finnas för artiklar. Det är
aktiviteter, enheter, artikelkoder, KN-nummer, ABC-
koder, legeringskoder/påslag, kollislag, varuslag samt
koder för andra artikelidentiteter. Det följer med några
enheter som exempel.

Importera artiklar Nystart Artikelimport Importera artiklar från ett annat affärssystem. Import
görs via en komma- eller tabseparerad textfil. I
importrutinen konfigureras formatmallen för att
överensstämma med det som ska importeras till
artikelregistret. Se över alla inställningar på artiklarna.
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Konfigurering

Tidrapportering
Här beskrivs de uppgifter och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen
Tidrapportering efter installation av MONITOR G5.

Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera grunddata
(närvaro och arbete)

Nystart Grunddata – Närvaro,
Grunddata – Arbete

Registrera grunddata för närvaro- och
arbetsstämplingar, exempelvis lönearter,
tidbanker, frånvarokoder, koder för indirekt
arbete och avbrottskoder.

Registrera
övertidsscheman och
arbetsscheman

Nystart Scheman Registrera de övertidsscheman och
arbetsscheman som ska användas av anställda.
Ett övertidsschema måste väljas på ett
arbetsschema.

Registrera
arbetstidscykler

Nystart,
Konvertering

Schemacykler Registrera de schemacykler som ska användas
på anställda.

Registrera
parametergrupper

Nystart,
Konvertering

Parametergrupper Registrera och kontrollera inställningar på
parametergrupper. Komplettera vid behov med
fler parametergrupper för de anställda.
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Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Lägg till
terminalanvändare

Nystart Terminalinställningar Lägg till en terminalanvändare för varje
stämplingsterminal och välj de egenskaper som
respektive stämplingsterminal ska ha.

Registrera/komplettera
personaluppgifter

Nystart,
Konverterat

Personalregister –
Tidrapportering

Registrera personal alternativt komplettera
tidigare registrerad personal med uppgifter som
berör närvaro- och arbetsstämpling. Modulen
Verkstadsinformation i den tidigare
generationen av MONITOR har bytt namn till
Tidrapportering och rutinen Uppdatering
anställda heter nu Personalregister –
Tidrapportering.
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Konfigurering

Redovisning
Här beskrivs de uppgifter och inställningar som ska registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen
Redovisning efter installation av MONITOR G5.

Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin.

Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera
konteringsdimensioner

Nystart Konteringsdimensioner Registrera de konteringsdimensioner som ska
användas vid kontering. Det följer med tre
olika dimensioner: kostnadställe,
kostnadsbärare och projekt.

Importera bokföring Nystart Export/Import, Ingående
balans

Importera bokföring ifrån SIE-fil. Har du inte
tillgång till en exporterad SIE-fil från det
tidigare bokföringssystemet måste du
manuellt mata in ingående balans (IB) och
transaktioner.

Kontrollera kontoplan Nystart Kontoplan Kontrollera de konton som ska användas i
kontoplanen och komplettera med
inställningar, exempelvis de
konteringsdimensioner som ska användas.
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Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Skapa rubriker för
konton och SRU-koder.

Nystart Grunddata – Kontoplan Skapa rubriker för konton och SRU-koder.
Rubrikerna används på konton i listor. För
hantering av SRU-koder kan du också ange
kod vid omvänt tecken.

Registrera
automatkonteringar och
automatfördelningar

Nystart Automatkonteringar,
Automatfördelningar

Vid behov kan du registrera
automatkonteringar och
automatfördelningar.

Registrera olika
konteringssätt

Nystart Registrera konteringssätt Registrera olika konteringssätt som används
av Lagerredovisning och Internredovisning*.
Konteringssätt innebär regler för hur olika
typer av transaktioner ska konteras.

Ställ in rätt period Nystart Byt period/bokföringsår Utför periodbyte om det inte är rätt period
och välj vilka perioder som ska vara öppna
och stängda.

Skapa egna
redovisningsrapporter

Nystart,
Konverterat

Skapa
redovisningsrapport

Det följer med några standardrapporter från
start. Vid behov kan du skapa egna rapporter.
Observera att det gäller även om du
konverterar från den tidigare generationen av
MONITOR.
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Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring

Registrera grunddata för
projekt

Nystart Grunddata – Projekt Registrera grunddata som ska användas i
projekt. Det följer med några projekttyper,
intäkter och kostnader.

Registrera grunddata för
budget

Nystart,
Konverterat

Grunddata – Budget Registrera grunddata som ska användas i
budget i redovisningen. Det är budgetar
(parallella budgetar) och budgetkurvor.

Registrera grunddata för
anläggningsregister**

Nystart Grunddata –
Anläggningsregister

Registrera grunddata för anläggningsregistret.
Det är anläggningsgrupper,
avskrivningsinställningar, anläggningstyper
och placeringar (platser).

Importera
anläggningsobjekt**

Nystart Anläggningsimport Importera anläggningsobjekt via textfiler.
Syftet är att kunna importera
anläggningsobjekt till anläggningsregistret
från ett annat system, t.ex. Excel.

* Om du har tillvalet Internredovisning.

** Om du har tillvalet Anläggningsregister.
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Konfigurering

Utbildning, förberedelse och skarp drift
När uppgifter och inställningar har blivit registrerade och kontrollerade i MONITOR G5 är det dags för en
utbildningsfas.

Inför utbildningen får du tillgång till e-learningplattformenMonitor Academy som innehåller kurser i MONITOR G5.

Under utbildningsfasen går utbildare från Monitor ERP System AB igenom grunddata och orderflöden med berörd
personal.

Efter utbildningsfasen startar en förberedelsefas. Då görs bl.a. en saldoimport så att artiklar får aktuella saldon på
lagerplatser. Har företaget konverterat från den tidigare generationen av MONITOR gör personal från Monitor ERP
System AB en slutgiltig konverteringskontroll och slutkonvertering av databasen till en MONITOR G5-databas. För
dokumenterade inställningar av användarrättigheter, systeminställningar och annan information görs också en
synkronisering. Berörd personal på företaget gör sedan en efterkontroll och godkänner konverteringen.

Efter förberedelsefasen startar den skarpa driften av MONITOR G5 i företagets verksamhet.
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