
Ärendehantering

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.

Samtliga dokument som visas på dessa sidor är gjorda enligt dokumentkonceptet i Monitor G5. Det
innebär att inställningar anges i rutinen Dokumentinställningar, fraser och ledtexter anges i rutin
Dokumenttexter. I rutinen Dokumentmallar kan du skapa egna varianter av dokumenten. På dessa
dokumentvarianter kan du sedan ändra både innehåll och layout.

Samtliga rutiner inom ärendehanteringen ger ett komplett stöd för att upprätthålla en god kvalitets-
och miljöstyrning i enlighet med ISO-9000 och ISO-14000.

Nedan följer en beskrivning av den funktionalitet som ingår i ärendehanteringen i Monitor G5.
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Grunddata för olika ärendetyper
I Grunddata – Ärende går det att lägga upp förvalda grunddata för olika ärendetyper, t.ex.
kundavvikelse eller leverantörsavvikelse. Tre grundtyper finns fördefinierade i Monitor G5 och dessa
kan i sin tur ligga till grund för egna ärendetyper.

De tre grundtyperna är:

Kundavvikelse – reklamationer från kunder.

Leverantörsavvikelse – reklamationer till leverantör vid t.ex. mottagningskontroll.

Intern avvikelse – interna reklamationer, korrigeringsoperationer eller ersättningsorder.

Det går att skapa fritt antal egna faser och aktiviteter under flikarna Faser och Aktiviteter. Faser och
aktiviteter används för att beskriva en bestämd eller förvald arbetsgång för hantering av de olika
avvikelsehändelser som kan förekomma.

Det går också att skapa ett fritt antal egna kostnader under fliken Kostnader. Kostnaderna används för
senare uppföljning av kvalitetsbristkostnader. Tre kostnadstyper finns fördefinierade i systemet och
dessa används för att hämta kostnader från operationer eller tillverkningsorder till ett ärende. Dessa
kostnadstyper syns inte under fliken Kostnader.
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Registrera ärende
Alla ärenden som uppstår registreras i rutinen Registrera ärende. Här väljs först vilken typ av ärende
det gäller.

Registrerad kundavvikelse

Detta fönster öppnas per automatik med de flesta uppgifterna i övre halvan förifyllda om en kassation
rapporteras i t.ex. Avrapportera operation ellerMottagningskontroll. Uppgifter hämtas då både från
artikel och från order. För andra ärenden, t.ex. kundavvikelse, får du fylla i alla uppgifter manuellt. För
kund- och leverantörsavvikelse är kund- respektive leverantörsnummer tvingande, i övrigt är alla fälten
frivilliga.

I den nedre halvan anges sedan alla uppgifter som ett ärende behöver kompletteras med i
förekommande fall. Det är t.ex. uppgifter i bekräftelsen som kommit från leverantören efter att
vederbörande tagit emot en reklamationsrapport. Här fylls även uppgifter i om ersättningsorder, inköp
eller tillverkning, fakturering osv.

Förutom de fördefinierade kostnader som registrerats per ärendetyp, går det att lägga till kostnader för
omarbetning eller nytillverkning på ett ärende. Material-, lego- och bearbetningskostnader kan hämtas
från avrapporterade operationer och t-order under fliken Åtgärder. Om du angivit fel ärendetyp kan du
ändra den senare.
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Med hjälp av valet Kopiera hyperlänk till denna rutin och post under backstage, kan du skapa en
hyperlänk till ett visst ärende. Länken kan sedan t.ex. e-postas till en mottagare som kan öppna
ärendet direkt genom att klicka på länken.
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Faser, aktiviteter och kostnader
Fördefinierade faser eller aktiviteter och kostnader för en ärendetyp hämtas förvalt till ett nytt ärende.
De förvalda faser, aktiviteter och kostnader som registrerats per ärendetyp går att ändra i samband
med registreringen. Om ledtid angivits på aktiviteterna i grunddata får du även en planerad
"genomloppstid" på ärendet. Sedan går det att under flikarna Faser/Aktiviteter och Kostnader ändra,
lägga till eller ta bort faser/aktiviteter och kostnader för aktuellt ärende. Alla uppgifter på aktiviteter
går att uppdatera. På en aktivitet går det t.ex. att ange datum när den bör vara färdig och vem som är
ansvarig.

Det är enkelt att påföra kostnader för omarbetning eller nytillverkning på ett ärende. Material-, lego-
och arbetskostnader kan hämtas från avrapporterade operationer eller hela tillverkningsorder.

Alla uppgifter om övriga kostnader (de som inte är kopplade till aktiviteter eller kommer från kopplad
tillverkningsorder) går att uppdatera i fliken Kostnader. Det går att lägga till och ta bort rader. Det går
att markera om kostnaden ska debiteras (gäller leverantörsavvikelse) och detta innebär då att den
registrerade kostnaden inte räknas som kvalitetsbristkostnad i analyser.
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Koppla ersättningsorder till ärende
Det finns stöd för att koppla ersättningsorder till ärenden. Det går då att planera, styra och följa upp
ersättningsorder. Ersättningsorder kan vara en ny order till kund/leverantör eller en tillverkningsorder
för justering/nytillverkning av egentillverkade artiklar.

Leverantörsavvikelse
Om det är konstaterat att leverantören ska göra en ersättningsleverans ska en ny inköpsorder skapas.
Det nya inköpsordernumret kopplas därefter till leverantörsavvikelsen för att det ska gå att planera,
styra och följa upp ersättningsordern.

Det går att se aktiva ärenden under fliken Planeringsbild i Artikelregister. Finns aktiva ärenden visas
dessa under knappen Aktiva ärenden.

Kundavvikelse
Om det är konstaterat att du/ni ska göra en ersättningsleverans kan kundordern kopplas till
kundavvikelsen för att det ska gå att planera, styra och följa upp ersättningsordern.

Aktiva ärenden visas på samma sätt i planeringsbilden i Artikelregister som i fallet med
leverantörsavvikelse.

Internavvikelse
Om det är konstaterat att du/ni måste göra justeringsoperationer eller ersättningsorder går det koppla
dessa operationer eller t-order till en internavvikelse för att det ska gå att planera, styra och följa upp
detta.

Aktiva ärenden visas på samma sätt som för de andra avvikelsetyperna i planeringsbilden i
Artikelregister.
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Rapportera och spåra kvalitetsbristkostnader
Ansvariga för olika aktiviteter på ärenden kan rapportera sina aktiviteter, allt eftersom de startas och
avslutas. Det går att ta fram en aktivitetslista som underlag för kostnader (kvalitetsbristkostnader) eller
en lista åt de ansvariga för att rapportera aktiviteter. I Ärendelistan går det att kontrollera
kvalitetsbristkostnader utifrån de olika listtyperna som visar detaljerad eller summerad information om
detta per exempelvis kund eller leverantör. Listan visar också en hel del olika uppgifter som kan vara
bra att se för kvalitetsbristkostnader. Kostnaderna kommer från de kostnader som registrerats på
avvikelser.

Rutinen Kassationslista, i Tillverkningsmodulen, kompletterar bilden av kvalitetsbristkostnader. Den
redovisar och beräknar kostnader för de avvikelser som rapporterats som kasserat antal på
tillverkningsorder, men inte registrerats som internavvikelse.

I Uppgifter, i meddelandecentret, kan respektive avrapporteringsansvarig avrapportera aktiviteter.
Avrapporteringsansvarig ser endast sina egna aktiviteter. Det går att ange Påbörjad (2) eller Avslutad
(3) som status och eventuella kommentarer. Vem som avrapporterat och avrapporteringsdatum sätts
automatiskt om du väljer status Avslutad.
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Leveranskvalitet, leveranssäkerhet och leverantörsvärdering
Det finns stöd för att mäta nyckeltalet leveranskvalitet mot kund respektive från leverantör. Det går
även att visa detta grafiskt. Det finns även stöd för att göra leverantörsvärdering av operationslego.

I rutinerna Leveranssäkerhet (kund) och Leverantörsvärdering går det att se nyckeltal för att mäta egen
leveranskvalitet mot kund, respektive leveranskvalitet från leverantör. I Leverantörsvärdering går det
att basera leveranskvalitet antingen på vanliga inköpsorder eller operationslego.
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Ärendedokument
Det finns olika dokument som kan skrivas ut till registrerade ärenden. De olika dokumenten innehåller
uppgifter för respektive ändamål.

För kundavvikelser går det att skriva ut bekräftelser på mottagna reklamationer för att sända till
kund. Vid utskrift av svar på kundavvikelse kan även dokument kopplade till Extern kommentar
skrivas ut.

För leverantörsavvikelser går det att skriva ut reklamationsrapporter för att sända till leverantör.
Dokument kopplade till Extern kommentar kan skrivas ut vid utskrift av reklamationsrapporter.

Det finns en avvikelserapport för intern hantering för varje ärendetyp. Den används för att
arbeta efter internt och följer med godset.

Notera att om du e-postar dokumenten och väljer utskrift av kopplade dokument, bifogas dessa, t.ex.
om du vill bifoga ett foto för att beskriva en avvikelse. Om du skriver ut till skrivare kan de kopplade
dokumenten också skrivas ut.
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Bekräftelse av kundavvikelse
När en kundavvikelse är registrerad går det att skriva ut en bekräftelse på mottagen reklamation och
skicka till kunden. Detta görs i fliken Dokument. Denna bekräftelse innehåller uppgifter om
ärendenummer, den egna handläggaren och vilka aktiviteter som är planerade. Endast aktiviteter som
markerats med Ut kommer att skrivas ut på bekräftelsen.
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Svar på kundavvikelse
När en kundavvikelse slutbehandlats kan det vara lämpligt att skriva ut ett svar och skicka till kunden.
Svaret innehåller uppgifter om kundens och det egna ärendenumret, den egna handläggaren samt
eventuellt en kommentar i textform.
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Reklamationsrapport
När en leverantörsavvikelse är registrerad går det att skriva ut en reklamationsrapport för att skicka till
leverantören. Rapporten innehåller data samt en beskrivande kommentar om ärendet.
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Avvikelserapport (intern)
Det interna dokumentet Avvikelserapport (Intern) används för att "jobba efter" vid ett ärende. Det kan
användas som ett följedokument. Detta går att skriva ut intern avvikelserapport för samtliga
ärendetyper. Denna rapport innehåller kompletta uppgifter om ett ärende.
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