
Kalkyler

Detta dokument används endast under utbildning i Monitor G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

Här beskrivs hur förkalkyler och efterkalkyler görs för tillverkade (och fiktiva) artiklar i rutinerna
Förkalkyl och Efterkalkyl.

Förkalkyler används för att få fram planerade kostnader, genomloppstider och ledtider baserat på
beredning-, artikel- och produktionsgruppsdata.

Efterkalkyler används för att beräkna och jämföra avrapporterade kostnader, per tillverkningsorder,
projekt eller artikel, med planerade kostnader.

Arbetssätt, val av värdering och påslag bestäms tillsammans med er utbildare.
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Förkalkyl
Förkalkyl ska köras på samtliga tillverkade (och eventuella fiktiva) artiklar. Det främsta syftet är dels att
räkna fram en planerad tillverkningskostnad som lagras till artikelns standardpris och dels att räkna
fram en genomloppstid eller ledtid på artiklarna. Övriga syften kan vara att räkna fram ett offert- eller
försäljningspris eller självkostnad. Förkalkyl används för att kalkylera en enskild artikel eller flera enligt
selektering.

Fliken Selektering
Här gör du inställningar till förkalkylen.

Listtyper

Ny kalkyl – innebär nya förkalkyler på de artiklar som du selekterar till listan. Resultatet av
kalkylen kan du sedan spara på artiklarna. Se nedan vilka inställningar som påverkar
beräkningen.

Befintlig kalkyl – innebär att du kan se redan sparade förkalkyler på artiklarna. Ingen beräkning
eller uppdatering görs. Se nedan vilka inställningar du kan göra till befintliga kalkyler.

Beräkna legeringstillägg – innebär att du kan räkna ut legeringstillägg baserat på
produktstrukturerna. Legeringstillägg aggregeras och sparas på huvudartiklarna genom samma
förfarande som när ny kalkyl beräknas.

Selektering

Selekteringen av vilken eller vilka artiklar som ska tas med till fliken Lista för kalkylering.

Inställningar

Väljer du listtypen Ny kalkyl kan du välja olika inställningar av pristyper och kostnader för material och
operationer, MO-påslag, AFFO-påslag samt vinstpåslag. Dessa påverkar resultatet av kalkylen. Du kan

Sida 2 av 6
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



också välja olika inställningar för att spara kalkylerat antal och kostnad/offertpris till en pristyp på
artiklarna. Beskrivningen av dessa inställningar hittar du i online-hjälpen till rutinen.

Väljer du listtypen Befintlig kalkyl kan du göra prisjämförelse och välja att spara kostnad/offertpris till
en pristyp på artiklarna. Beskrivningen av dessa inställningar hittar du i online-hjälpen till rutinen.

Väljer du listtypen Beräkna legeringstillägg kan du ställa in om alla artiklar i listan ska vara
förmarkerade att tas med, annars måste du manuellt välja artiklar.

Spara de inställningar som ska användas på ert företag genom att använda funktionen Förvalda
värden i rutinens backstage.

Fliken Lista
Fliken Lista öppnas efter att du har tryckt på knappen Hämta på verktygsmenyn. I listan visas alla

selekterade artiklar.

Om Ny kalkyl är vald som listtyp kan du i listan kontrollera och justera antal samt välja bort artiklar som
inte ska tas med i kalkylen. Du startar beräkningen med knappen på verktygsmenyn. Om du under

Lagring i selekteringen valde ett prisalternativ att spara till kan du efter beräkning välja bort artiklar
som du inte vill spara nytt pris på. Om du exempelvis med inställningen Omberäkna valde Lagerstyrda
T-artiklar visas de efter beräkningen. Då visas bl.a. nya priser och eventuella varningar för dessa
artiklar.

Om Befintlig kalkyl är vald som listtyp kan du i listan se alla kalkyler som tidigare sparats på artiklarna.
Om du under Lagring valde kostnad/offertpris att spara till en pristyp på artiklarna, kan du i listan
markera till vilka kalkyler du vill spara nytt pris.

Om Beräkna legeringstillägg är vald som listtyp kan du i listan välja bort artiklar som inte ska tas med i
beräkningen av legeringstillägg. Du startar beräkningen med samma knapp på verktygsmenyn.

Övriga flikar
De övriga flikarna i rutinen tänds efter att du startat ny kalkylering, beräkning av legeringstillägg eller
hämtat upp befintliga kalkyler. Flikarna visar en sammanställning av kalkylen, detaljerad information
om direkt material och ingående orderstyrda/lagerstyrda T-artiklar, operationer och en nivålista.
Eventuella varningar som uppstått vid ny kalkylering visas också. För befintliga kalkyler visas
motsvarande information (utom varningar) samt information om inställningar för prisjämförelse på en
separat flik. För beräkning av legeringstillägg visas enbart en sammanställning för varje artikel.
Beskrivningen av dessa flikar hittar du i online-hjälpen till rutinen.
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Efterkalkyl
Syftet med rutinen är att du efter att en tillverkningsorder är tillverkad/rapporterad ska kunna göra en
ekonomisk uppföljning genom att jämföra planerade kostnader mot verkliga kostnader.

Effektivitetsuppföljning på operation görs däremot i rutinen Operationsuppföljning.

Efterkalkyler kan göras på order oavsett orderstatus, men priset kan bara lagras för order med status 4
(färdig) eller högre. Du kan göra efterkalkyl på t.ex. en pågående tillverkningsorder med status 3
(startad) för att se kostnaderna som genererats hittills, men dessa kan du inte lagra som ett pris. På
artiklar däremot gör du efterkalkyl för snittprisberäkning endast på order med status 4 eller högre.
Listtypen styr om du ska göra efterkalkyl på order eller artiklar i rutinen.

På tillverkningsorder räknas kostnaderna ut per styck och för hela det tillverkade antalet. Planerade
kostnader räknas ut lika som i förkalkylen. Avrapporterade kostnader räknas ut baserat på data från
tillverkningsorderloggen.

På artikel räknas kostnader ut lika som på tillverkningsorder. För avrapporterade kostnader på artikel
visas snittvärden, baserat på avrapporterat antal på en eller flera tillverkningsorder på artikeln. Från de
summerade värdena på artikel kan du gå vidare för att se kostnad för varje inblandad
tillverkningsorder, både i summerad och detaljerad form.

Du kan spara verkliga kostnader per styck till olika prislistor eller enbart till kalkylregister på artikeln.
Det gäller båda listtyperna. För listtypen Summerad på order kan du även uppdatera status på order till
5 (kalkylerad).

Normalt värderas ingående artiklar till det standardpris som gällde då order registrerades eller
avrapporterades. Det går dock att värdera till nuvarande prisalternativ också.

Fliken Selektering
Här gör du inställningar till efterkalkylen.

Sida 4 av 6
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



Listtyper

Listtyperna styr om du ska göra efterkalkyl av tillverkningsorder eller snittprisberäkning av artiklar från
flera färdiga order.

Summerad på order – innebär att du gör efterkalkyl av tillverkningsorder med status 4 (färdig)
eller högre. Men du kan även ta med order som har status 3 (pågående) för att se vilka
kostnader dessa order hittills har genererat. Denna listtyp är förvald då du startar rutinen.

Artikel (snittprisberäkning) – innebär att du kan göra snittprisberäkning av artiklar i
tillverkningsorder. Men dessa order måste ha status 4 (färdig) eller högre.

Inställningar

De flesta inställningar till efterkalkyl är samma som till förkalkyl. Beskrivningen av dessa inställningar
hittar du i online-hjälpen till rutinen.

Spara de inställningar som ska användas på ert företag genom att använda funktionen Förvalda
värden i rutinens backstage.

Fliken Lista
Fliken Lista tänds efter att du valt knappen på verktygsmenyn och visar, beroende på listtyp, de

tillverkningsorder eller artiklar som selekterats. Här kan du välja vilka order/artiklar som inte ska tas
med i kalkylering respektive snittprisberäkningen. Du startar beräkningen med knappen på

verktygsmenyn.

Övriga flikar
De övriga flikarna i rutinen tänds efter att du startat kalkyleringen. Flikarna visar motsvarande
information som finns till förkalkyl. Beskrivningen av dessa flikar hittar du i online-hjälpen till rutinen.
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Systeminställningar för kalkylering
Systeminställningarna till förkalkyler och efterkalkyler finns i sektionen Kalkyler på fliken Tillverkning i
rutinen Systeminställningar.

Beskrivningen av dessa systeminställningar hittar du i online-hjälpen till rutinen.
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