
Produktkonfigurator

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.

Produktkonfigurator i Monitor G5 är ett tillval som ger dig ett stöd att hantera och kombinera olika
utföranden av produkter utan att lägga upp unika artikelnummer.

Med utgångspunkt från ett visst grundutförande byggs olika konfigurationer (varianter och utföranden)
upp av en produkt, baserat på de val och variabler som är definierade. Med hjälp av regler styrs du så
att ogiltiga val inte kan göras och att vissa val görs automatiskt. Funktionen stödjer hela processen från
offert till tillverkning och inköp.

Vid en konfigurering utgår du (i normalfallet) från en grundberedning där det endast de material och
operationer som alltid ska ingå i produkten är angivna och inte vara valbara på något sätt. T.ex.
operationen montering ska alltid ingå. Vid konfigureringen byggs produkten av olika artiklar i
valgrupper som kan styras av regler, och eventuellt variabler och formler om det är en måttbeställd
produkt.

Konfigurationer som skapas blir fullständigt integrerade i de vanliga rutinerna i Monitor G5 och
hanteras i kalkylering, simulering och i orderrutiner (dock inte lagerorder). Utöver detta finns
funktioner för att administrera och visa statistik för konfigurationer.

Användningsområden
Konfiguratorn kan tillämpas i flera olika situationer och behov beroende på verksamhet och arbetssätt:

Marknadsarbete – Enkelt att definiera olika produktutföranden vid offert- och orderläggning
och du kan direkt se vad som är möjligt och vad det kommer det att kosta. Produktkonfiguratorn
kan också med fördel kombineras med en webblösning för att presentera ett valfritt och
användarvänligt gränssnitt mot t.ex. säljare, kund eller liknande. Detta ger ökad tillgänglighet.

Produktion – Att tillverka rätt produktutförande med korrekt operations- och materialinnehåll.
En smidig hantering för att hantera variationer i utförandet från varje enskild order, direkt
genererat utifrån kundorder. Förkalkyler, strukturlistor, leveranstidskontroll och motsvarande
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strukturhanteringar görs för valfri konfiguration. Många olika produktutföranden med ett
minimalt artikelsortiment.

Inköp – Konfigurera köpta artiklar på en kundorder och skapa automatiskt inköpsorder med
information om den variant du vill köpa. Även för köpta artiklar (som ingår i en konfigurerad
tillverkningsorder) skapas enkelt kopplade inköp med konfigurerad information till leverantören.

Eftermarknad – Detaljerad uppföljning och spårbarhet av varje produktutförande. Med ett
integrerat serienummerregister hanteras information om varje såld (specifik) produkt via ett
unikt serienummer. Detta underlättar hantering och tillhandahållande av reservdelar,
garantiåtagande och underhåll av varje specifik produkt.

Förarbete
Innan du börjar bygga upp en konfigurator är det viktigt att sammanställa fakta om de produkter du vill
konfigurera. Några punkter som är bra att gå igenom är:

Vilka val och variabelvärden måste en orderläggare registrera?

Vilken information ska vi visa för kunderna?

Vilken information behövs internt i tillverkningen? (Detta bör definieras per operation)

Vilken information behöver vi föra över till våra leverantörer?

Hur ser prissättningen ut?

Verkar det rimligt att bygga in alla parametrar i en stor konfiguration eller bör du utgå från några
olika grundvarianter av artiklarna och skapa fler men enklare konfigurationer?

Konfiguratorn i Monitor G5
Det finns ett antal rutiner för att registrera och underhålla grunddata för konfiguratorn. Dessa rutiner
är samlade under rubriken Konfigurator i modulen Tillverkning.

Utöver dessa rutiner tillkommer viss ny grunddata i rutinerna Beredning i Tillverkning, Artikelregister i
modulen Lager och Kundregister i modulen Försäljning.

Det finns också ett antal systeminställningar till konfiguratorn. Dessa finns samlade i sektionen
Konfigurator i fliken Tillverkning i rutinen Systeminställningar.
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Läs mer om respektive systeminställning i avsnittet Konfigurator, i online-hjälpen till
Systeminställningar.

Termer och grunder
Beredningen på en konfigurerad tillverkad artikel ska beskriva ett avskalat grundutförande, dvs. endast
inkludera det som alltid ska ingå i produkten och inte vara valbart på något sätt. Till denna så kallade
Grundberedning adderar du sedan operationer och material via konfiguratorn.

En artikel som ska vara konfigurerbar kopplas till en Konfigurationsgrupp. Konfigurationsgruppen
innehåller det mesta av logiken i form av de Valgrupper och Variabler som krävs för att definiera de
önskade varianterna. Konfigurationsgruppen innehåller också de Regler som krävs för att utesluta
ogiltiga val och automatiskt addera val som är konsekvenser av andra gjorda val.

För att underlätta vid orderläggning går det att dela in en konfigurationsgrupp i Avsnitt. Varje avsnitt
visas som en sida vid orderläggning. I ett avsnitt placerar du sedan in valgrupper och variabler i valfri
ordning.

En valgrupp är helt enkelt en lista av artiklar som ska gå att välja av vid orderläggning.

Variabler kan vara av olika typer och används för att hantera värden som behövs som information, för
att utföra beräkning av tider och kvantiteter eller för att skriva regler.

Värdet på variabler kan antingen matas in vid order, beräknas via formler eller styras via de val som
görs.

Formler används på flera olika sätt och det gemensamma är att de använder variabler för att utföra
beräkningar.

En Konfigurerad Instruktion (KI) är en instruktion som innehåller variabler och formler inbäddat med
statisk text. Det går att konfigurera instruktioner både på material och operationer i beredningar.

En Huvudartikel är den artikel som de artiklar som väljs i konfiguratorn ska ingå i då tillverkningsorder
skapas. Genom att ange huvudartikel kan du styra material till olika nivåer i en strukturorder med flera
nivåer.

Valgrupper
I denna rutin skapar och uppdaterar du dina valgrupper.

På huvudraden i rutinen ger du valgruppen en kod och en benämning. Benämningen visas vid
orderläggning och kan visas på dokument. Koden visas i regler. Du kan ange en Kategori, en Kommentar
och koppla Filer som kan fungera som en instruktion vid orderläggning.
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Under huvudraden anger du de val som ska finnas, dvs. vilka artiklar som valgruppen ska innehålla.

Valen fungerar som materialrader i en tillverkningsorder. De flesta fält är samma som finns på
materialraderna i en beredning.

Det finns två metoder att ange val (som också går att kombinera). Det är genom att:

lägga in artiklarna i listan. Ett tips om det är många artiklar är att klistra in från ett artikelurval
med knappen .

ange ett Urval av artiklar under knappen på den översta raden i listan. Detta urval definieras

på samma sätt som en selektering till en lista. Du kan t.ex. ange att alla artiklar med artikelkod
"Stål" och status "Normal" ska tas med. Metoden är speciellt lämplig om det är många val eller
om det ofta tillkommer nya val.

Översta raden fungerar också som förval för fältvärden till övriga rader, men det går att göra undantag
per fält och rad.

Det går att ändra ordning på valen med dra-och-släpp eller med knapparna Flytta upp och Flytta ner
på funktionsmenyn. Det går också att ändra ordning genom att välja en sortering under knappen

Sortera .

Med knappen Lägg till undernivå (Ctrl + Shift + F5) kan du lägga in underrader för artiklar. Det är

artiklar som alltid ska följa med "på köpet" som till valet på raden ovanför.

För varje val går det också att på raden ange en kommentar som visas vid orderläggning.

Område Anteckningar

Huvudrad

Valgrupp

Benämning

Kategori

Kommentar och filer

Position (på rader)

Urval

Till op.
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Område Anteckningar

Förvald kvantitet

Multiplicera
(gäller för underrader)

Kvantitetsformel

Minsta kvant.

Maximal kvant.

Instruktion

Konfigurerad instruktion

Undantag för visning på dokument

Kommentar

Variantkod

Endast kalkyl

Inställningskvantitet

Extra %

Filer

Huvudartikel

Variabler
I denna rutin skapar och uppdaterar du variabler.

Variabler kan vara av följande typer:
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Variabelns kod används då du skriver formler och regler. Variabelkoden skrivs inom hakparenteser "[ ]"
i formler. Variabelns benämningen visas på dokument och vid konfigurering av order. Tänk på att
variabelkoden är skiftlägeskänslig. Variabelkoden "Bredd" och "bredd" är alltså två olika variabler.

De flesta värden du registrerar här på variablerna kan överstyras när de används i en
konfigurationsgrupp.

Område Anteckningar

Kod

Benämning och översättning

Typ

Antal dec.

Enhet

Multipel

Förvalt värde

Formel

Visning på dokument

Kommentar

Filer

Aktiv

Formler
Formler används på flera ställen i konfiguratorn och det gemensamma är att de använder variabler för
att utföra beräkningar. Formlerna används i princip på två sätt, för att:

beräkna värden.

utvärdera om ett villkor är sant eller falskt.

De olika formler som går att skapa styrs av de olika typer av variabler som finns och som är Text, Tal,
Boolesk och Datum. De olika typer av formler som finns är:

Tidsformler – används på operationer för att beräkna styck och ställtider.

Kvantitetsformler – används för att beräkna kvantitet och inställningskvantitet på material.

Prisformler – används för att beräkna priser på ingående artiklar och kan även användas för
flexibel prissättning av huvudartiklar (de som konfigureras).

Variabelformler – används på variabler för att beräkna värden på variabler.

Instruktionsformler – används för att beräkna värden som ska visas i en instruktion.
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Regelformler – används i regler när du vill göra villkor som använder variabler. Dessa formler ger
alltid resultatet "sant" eller "falskt".

Formlerna skapar du i en formeleditor på de poster där formler kan skapas. Formeleditorn finns under

knappen Formel . När det redan finns en formel sparad visas en annan symbol på knappen.

Formlerna byggs upp som logiska och matematiska uttryck av tillgängliga variabler, operatorer, villkor
och funktioner.

För alla olika typer av formler (utom variabelformler och regelformler) lägger du till en eller flera
konfigurationsgrupp i formeleditorn (för att få fram tillgängliga variabler) och väljer/lägger till ett
formelnummer för varje konfigurationsgrupp. Du kan lägga till fler formelnummer och skapa olika
formler på dessa i formeleditorn. Samma formelnummer kan du också välja att använda för flera
konfigurationsgrupper.

Det görs olika valideringar i formeleditorn. Exempelvis görs valideringar att resultatet av formeln är av
rätt typ, t.ex. tal eller text. Det görs valideringar att angivna variabler finns, t.ex. om en formel kopieras
från en materialrad till en annan materialrad och att konfigurationsgrupp är vald i formeleditorn. Om
det finns valideringsfel visas med röd text vad som är felaktigt, du kan då inte spara formeln med
knappen OK i formeleditorn förrän du rättat till felet.

Formelfunktioner
För en tidsformel eller kvantitetsformel på operation respektive material i en beredning kan du välja en
av tre olika formelfunktioner, som beaktas vid orderläggning. Det är att multiplicera, addera eller
ersätta ordinarie värde av stycktid/ställtid respektive kvantitet/inställningskvantitet med formelns
resultat. Du gör detta val längst upp till vänster i formeleditorn.

För en prisformel på en artikel i artikelregistret är formelfunktionen alltid att multiplicera ordinarie
värde på artikelns pris med formelns resultat. Du kan inte ändra på den funktionen i formeleditorn.

För en variabelformel på en variabel är formelfunktionen alltid att ge variabeln värdet från formelns
resultat.

För en regelformel i en regeldefinition är formelfunktionen alltid att ge värdet "sant" eller "falskt" från
formelns resultat.
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För en instruktionsformel i en konfigurerad instruktion är formelfunktionen alltid att ge värdet från
formelns resultat.

IntelliSense i formeleditor
En variabel skrivs inom hakparenteser [ ]. T.ex. du har en variabelkod "Höjd" för höjd och en
variabelkod "Bredd" för bredd. Du vill sedan skapa en regel i en konfiguration som utesluter eller tar
med val om "höjden x bredden är större än 100000". Då skriver du en formel i regeldefinitionen som
lyder "[Höjd]*[Bredd]>100000".

Variabler är också skiftlägeskänsliga. T.ex. är variabelkoden "Bredd" inte samma som variabelkoden
"bredd".

För att det ska gå snabbt att skriva formler, och för att du inte ska skriva variabelkoder felaktigt, finns
det i formeleditorn något som kallas "IntelliSense". Den ger dig förslag på variabler och funktioner,
allteftersom du skriver i formeleditorn. För att få upp förslag på variabler kan du ange vänster
hakparentes "[" och då visas en lista med de variabler som finns i den valda konfigurationsgruppen.

Om du istället anger en bokstav får du upp förslag på alla funktioner som börjar på den bokstaven. T.ex.
anger du ett "s" får du upp en lista med förslag på de funktioner som börjar på S.

Du väljer variabel eller funktion med piltangenterna och trycker Enter för att infoga den i formeln.
Alternativt så dubbelklickar du på raden för att infoga. Till höger i listan visas en beskrivning av den
markerade variabeln eller funktionen.

Med kommandot Ctrl + mellanslag får du upp alla tillgängliga variabler och alla funktioner. Med
kommandot Alt Gr + 8 får du upp enbart alla variabler.

Värden i variabler av typen Text skrivs inom apostrofer, t.ex. Blå skrivs som 'Blå'. Värden i variabler av
typen Datum skrivs inom nummertecken (även kallade brädgård eller hashmark), t.ex. 2018-11-14
skrivs som #2018-11-14#.

Förutom variabler och funktioner kan du använda nedanstående operatorer och villkor i formler. För
operatorer och villkor får du inte upp några förslag, utan de får anges manuellt i formeln.
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Operatorer Villkor

+
-
*
/
%
( )

<
>
=
<>
if(condition, true, false)
and
or
not

Lägga in variabler och formler med dra-och-släpp
I konfigurerade instruktioner (knappen KI) på operationer och material i beredningar samt på val i
valgrupper, kan du även lägga in variabler och formler med dra-och-släpp. Där markerar du den
önskade variabeln i variabeltabellen eller formeln i formeltabellen och drar in den med muspekaren till
den plats i instruktionen där du vill ha den.

Variabler och formler kan även anges manuellt inom hakparenteser i konfigurerade instruktioner. En
variabel skrivs som [v:variabelkod]. En formel skrivs som [f:formelnamn]. Notera att det ska vara ett
inledande "v:" respektive "f:" inom hakparenteserna. En validering görs att en variabel respektive
formel finns tillgänglig när du anger dem manuellt.

Konfigurationsgrupper
I denna rutin skapar och uppdaterar du dina konfigurationsgrupper. En konfigurationsgrupp beskriver
upplägget av en produkt.

På huvudraden kan du ange en kommentar och koppla filer till konfigurationsgruppen. Kommentaren
visas i guiden vid orderläggning och kan därför fungera som en hjälp. På huvudraden kan du också se
vilka artiklar som är kopplade till en befintlig konfigurationsgrupp.

Fliken Struktur/Guide
I fliken Struktur/Guide skapar och redigerar du den guide du ska ha vid orderläggning av produkten.
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Här placerar du avsnitt, valgrupper och variabler i en struktur så att de kommer i en logisk ordning. Ett
avsnitt har en benämning med översättningar och inställningar för visning i guiden och på dokument.
Ett avsnitt bildar en sida i den guide som används vid orderläggning. På orderdokument fungerar ett
avsnitt som en gruppering med en rubrik och en sidfot.

Det går både att lägga till befintliga valgrupper och variabler eller skapa nya direkt i respektive avsnitt.
Med knappar på funktionsmenyn eller med dra-och-släpp kan du flytta och organisera om valgrupper
och variabler inbördes och mellan olika avsnitt. Det går även att flytta en valgrupp så att den ingår i en
annan valgrupp, dvs. blir underliggande en annan valgrupp i strukturen.

För att redigera fler egenskaper och de olika valen i nya valgrupper finns det på funktionsmenyn en
länk till rutinen Valgrupper. Det finns också en länk till rutinen Variabler för att redigera egenskaperna
på dem.

Område Anteckningar

Avsnitt

Beskrivning och översättningar

Synlig

Visa på dokument

Visa sidfot

Fliken Valgrupper
I fliken Valgrupper får du en översikt över de valgrupper som används i upplägget. Det går här att lägga
till och ta bort valgrupper. Det går även att skapa nya valgrupper genom att ange en ny valgruppskod. I
det fallet måste den nya valgruppen läggas ut i strukturen på fliken Struktur/Guide, innan det går att
spara i rutinen.

Du styr hur en valgrupp ska fungera genom inställningarna Minsta antal val och Maximalt antal val, och
om det ska vara Automatiskt val eller inte. Är Max. antal val större än Min. antal val kan du även ange
Minsta kvantitet och Maximal kvantitet.

I nedre sektionen kan du se vilka val en valgrupp innehåller, men du kan inte ändra innehållet här.
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Om du lägger till eller skapar nya valgrupper på denna flik måste du sedan lägga ut dem under avsnitt i
fliken Struktur/Guide innan du kan spara i rutinen.

Område Anteckningar

Min. antal val

Max. antal val

Automatiskt val

Min. kvantitet

Max. kvantitet

Fliken Variabler
I fliken Variabler visas alla variabler som ingår i upplägget. Det går att lägga till och ta bort variabler.
Vissa inställningar på variablerna kan du också uppdatera här.

Om du lägger till variabler på denna flik måste du sedan lägga ut dem under avsnitt i fliken
Struktur/Guide innan du kan spara i rutinen.

Variabler kan tilldelas värden på tre sätt:

Användaren anger värden vid orderläggning.

Värden beräknas med en formel.

Värden kommer genom val som görs i styrande valgrupper (se nedan).

Om en variabel ska styras av en eller flera valgrupper, så att den får sitt värde genom valda artiklar i
styrande valgrupper, kan du här ange förvalda värden i fältet Värde direkt på valen (artiklarna) i de
styrande valgrupperna. Du gör det i den nedre sektionen i fliken.

Alternativt kan du ställa in att värden hämtas från vissa fält på artiklarna i artikelregistret, via
inställningen Koppling mot fält på variabeln. Då variabeln styrs av valgrupp får du också välja en
Aggregeringsmetod. Det är hur värden från flera val eller artikelfält ska sättas som variabelns värde.

Ett tips kan vara att utnyttja Extra fält på artiklar i artikelregistret, då värden ska hämtas från
artiklarna i artikelregistret.
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Område Anteckningar

Min. värde

Max. värde

Multipel

Förvalt värde

Formel

Styrs av valgrupp

Aggregeringsmetod

Koppling mot fält

Extra fält

Visa på dokument

Tvingande

Fliken Regler
I fliken Regler skapar och uppdaterar du de regler som ska gälla i upplägget.

Varje regel får ett regelnummer och du kan ange en beskrivning som underlättar när du senare ska
förstå regelns upplägg. Regelnummer kan du vid behov även numrera om. Det går att sortera och
filtrera på alla kolumner i fliken, vilket gör att du kan analysera alla regler som påverkar ett visst val
eller hitta alla regler där ett val eller en variabel är med och påverkar.

I kolumnerna Logisk formulering, Exkluderas av regel och Väljs automatiskt av regel visas valgruppskod,
artikelnummer och variabelkod för att beskriva reglerna. De två sista kolumnerna kan du styra om de
ska visas, via inställningen Visa kolumner för "Exkluderas av" och "Väljs automatiskt av" längst upp i
fliken.

Knappen Regeldefinition öppnar ett fönster där du editerar reglerna (se nedan).

Regeldefinition

En regel kan utesluta ett eller flera val i en valgrupp men också en hel valgrupp eller en variabel. En
regel kan också göra så att ett eller flera val görs automatiskt. Regler kan innehålla komplexa villkor
som byggs upp av val och variabelvärden och logiska och matematiska funktioner. Ett exempel är att du
skapar regler som automatiskt lägger till eller utesluter viss utrustning baserat på olika "paket" till
produkten.
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Tips för regler:

Använd en valgrupp med inställningen Automatiskt val – Ja, första. Lägg valen
(artiklarna) i en logisk ordning i valgruppen och gör regler som utesluter ogiltiga val. Då
kommer första giltiga väljas automatiskt men användaren kan välja andra giltiga val
manuellt vid konfigurering. Detta används typiskt då det handlar om någon form av
dimensionering där första valet som är "tillräckligt bra" väljs automatiskt, men det går
att manuellt välja ett annat val (till exempel en starkare drivmotor).

Använd funktionen Negation i regeldefinitionen. Om du måste lägga in många rader i en
definition kan det vara bra att titta på om det går att "vända på logiken" med Negation
för att göra en enklare regel.

Dela in stora valgrupper i flera mindre grupper och gör regler som utesluter hela
valgruppen istället för att behöva utesluta varje val.

I fönstret Regeldefinition kan du med "dra-och-släpp" via muspekaren dra komponenter
från strukturträdet till boxarna för definition, exkluderas av regel och väljs av regel.

Behöver du skapa många regler som är snarlika kan du först göra en regel som mall.
Sedan kopierar du den regeln till nya regler med en knapp på funktionsmenyn i fliken
Regler.

Område Anteckningar

Strukturträd

Definition

Exkluderas av regel

Väljs av regel
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Område Anteckningar

Logisk formulering

Artiklar

Om du tillämpar Kundorderöverföring (ett tillval) görs samtliga nedanstående inställningar
(utom den sista) i rutinen Artikelregister i produktionsbolaget. Den sista inställningen av
leverantörskoppling görs i rutinen Artikelregister i säljbolaget.

Du kopplar en konfigurationsgrupp till tillverkade artiklar i boxen Konfiguration i rutinen Artikelregister.
Du kan också göra detta på huvudraden i rutinen Beredning. Du kan också välja Öppna automatiskt för
konfigureringsfönstret och om artikeln ska använda en Förvald konfiguration/mall, som har val och
variabler ifyllda.

Artikelregister:

Beredning:

På artiklar som är val i valgrupper kan du under knappen Övrigt ange en Alternativ benämning om du
inte vill visa den ordinarie benämningen på artikeln. Det finns här också en Utökad beskrivning du kan
ange för att visa mer information eller en bild på valet. Under knappen Prisformel kan en prisformel
beräkna priset på valet.

I boxen Lagerplatsinställningar i fliken Lager i Artikelregister ställer du in att artikeln ska ha Flytande
lager. I boxen Spårbarhet ställer du in spårbarhet som Batch eller Serienummer.
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I de flesta fall ställer du också in i boxen Grunduppgifter i fliken Planering att artikeln ska ha styrning
Orderstyrd och partiformningsregel Kopplat behov.

Gäller om du tillämpar Kundorderöverföring. I boxen Leverantörskopplingar i fliken Inköp, i
artikelregistret i säljbolaget, lägger du till en leverantörskoppling till produktionsbolaget på artikeln.
Leverantörskopplingen ställer du in som Förvald samt aktiverar inställningen Fjärrkonfigurerad

(inställningen ligger som standard under knappen Mer info på raden).

Område Anteckningar

Konfigurationsgrupp

Öppna automatiskt

Mall

Prisformel

Alternativ benämning

Utökad beskrivning

Flytande lager

Spårbarhet

Styrning, Partiformningsregel

Leverantörskoppling

Beredningar
Det går som tidigare nämnts att i beredningar koppla artikeln till en konfigurationsgrupp, välja om
konfigureringsfönstret ska öppnas automatiskt och välja mall.

Sida 15 av 32
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



I en beredning kan du även använda följande funktioner på alla artiklar i ditt upplägg. Dvs. både på
huvudartikeln och på ingående orderstyrda tillverkade artiklar och även fiktiva artiklar, oavsett om de
kommer in på ordern via grundberedningen eller via val.

På operationer kan du använda formler för att beräkna stycktid och ställtid och du kan göra
konfigurerade instruktioner.

På materialrader kan du beräkna kvantitet och inställningskvantitet och även här göra
konfigurerade instruktioner.

Konfiguratorn kan skapa unika variantkoder vilket gör att du kan använda villkor baserade på
variantkod både på operationer och material.

Konfigurerade instruktioner
Operationer och material (och val i valgrupper) kan innehålla konfigurerade instruktioner. I en
konfigurerad instruktion kan du kombinera statiska texter och bilder med värden på variabler och
värden av beräkningar i formler som du skapat i den konfigurerade instruktionen.

Knappen KI på operations- och materialrader öppnar fönstret Konfigurerad instruktion.

I vänstra delen Instruktioner i fönstret lägger du till varianter av instruktionen och kopplar varje variant
till en eller flera konfigurationsgrupper. Varje variant får ett löpnummer. Första varianten börjar på
1001.

I delen Variabler nere till höger visas de variabler som är tillgängliga i konfigurationsgrupperna.
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I delen Formler uppe till höger kan du lägga till formler och med hjälp av tillgängliga variabler beräkna
värden och ge dem formelnamn.

I delen i mitten, Instruktion, skriver du själva instruktionen. Både variabler och formler går att lägga till
på valfri plats i instruktionen med dra-och-släpp via muspekaren. Alternativt kan du också skriva
variabler och formler manuellt i instruktionen som [v:variabelkod] respektive [f:formelnamn]. Det görs
valideringar att angivna variabler och formler finns tillgängliga.

I bilden ovan visas de med grön text i instruktionen, men det är enbart för att visa dem tydligt. Det går
givetvis att formatera både text, variabler och formler i instruktioner som du vill.

Du kan när som helst testa hur resultatet blir av hela instruktionen med hjälp av knappen
Förhandsgranska instruktion bredvid instruktionen.

När du är klar sparar du den konfigurerade instruktionen med knappen OK.

Tips:

Ett bra verktyg för att testa ett upplägg är rutinen Simulera tillverkningsorder. I rutinen
kan du snabbt se att material och operationer skapas på önskat sätt.

Om du vill testa utseende på dokument och se att konfigurerade instruktioner blir
korrekta är det oftast bäst att skapa testorder i rutinen Registrera kundorder och skapa
tillverkningsorder från kundordern.

Du kan aktivera Från tillverkningsorder i systeminställningen Överför info från orsakande
behov till inköpsorder. Det innebär att instruktioner (som du kanske har styrt med
konfiguratorn) förs över från materialrader på tillverkningsorder till det inköp som ska
försörja raden. (Stöd för att överföra info från orsakande behov till inköpsorder Från
kundorder kommer senare.)

Område Anteckningar

Konfigurationsgrupp

Öppna automatiskt

Mall

Operationer:
tidsformler

Operationer:
konfigurerade instruktioner

Operationer:
variantkod
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Område Anteckningar

Material:
kvantitetsformler

Material:
konfigurerade instruktioner

Material:
variantkod

Systeminställning:
Överför info från orsakande behov till inköpsorder

Förkalkylering
Vid förkalkylering av en konfigurerad artikel kan du välja på två metoder: Med konfiguration och utan
konfiguration.

Med konfiguration
Om du har vissa standardval som ingår i artikelns grundpris körs oftast förkalkyl med konfiguration och
en förvald mall. Då väljer du Fullständig i fältet Konfiguration i inställningarna till förkalkylen.

När du har tagit upp listan med artikeln får du konfigurera artikeln under knappen Konfigurerad . När
artikeln har en konfiguration visar knappen en annan symbol .

Sedan startar du förkalkylen på vanligt sätt med knappen Starta kalkylkörning på rutinens

verktygsmeny.

Utan konfiguration
Om du istället angett ett pris på varje val, även de som är standard, så körs oftast förkalkyl utan
konfiguration. Då väljer du Nej i fältet Konfiguration i inställningarna till förkalkylen.
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Du startar kalkylkörningen direkt sedan du har tagit upp listan, såvida du inte vill ändra på några andra
uppgifter i listan före körningen.

Konfigureringsfönster
Vid en konfigurering gör du olika val för att bygga en produkt i ett visst utförande. Konfigureringen gör
du i ett konfigureringsfönster, i samband med registrering av offertrad, kundorderrad och
tillverkningsorder. Du kan även konfigurera när du förkalkylerar eller simulerar en tillverkningsorder.

Konfigureringsfönstret öppnar du i respektive rutin via en knapp som har följande symbol om
konfiguration saknas eller är ofullständig, och symbolen om det finns en giltig konfiguration. På en

ny offert- och kundorderrad öppnas normalt konfigureringsfönstret automatiskt när du lämnar
artikelnummerfältet om det är en konfigurerbar artikel (kopplad till en konfigurationsgrupp). Det styrs
av konfigurationsinställningen Öppna automatiskt i artikelregistret.

Huvudrad
På huvudraden i fönstret anger du Antal av artikeln som konfigureras, om det är på en offert- eller
kundorderrad. Det är samma antal som i fältet Antal på offert- eller kundorderraden. På
tillverkningsorder är fältet låst (där anges antalet alltid på ordern). På huvudraden i fönstret kan du
också ange en intern Kommentar och koppla Filer till konfigurationen.

Om det finns en varning till en konfiguration visas den också under rubriken Varningar och knappen

på huvudraden (det kan t.ex. vara att konfigurationsgruppen har ändrats efter att konfigurationen
sparades).

Guide
På fliken Guide konfigurerar du produkten.
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Navigationsträd
I vänster sektion Navigationsträd visas hela strukturen i konfigurationsgruppen med avsnitt,
valgrupper och variabler. Här kan du navigera mellan dessa delar med kortkommandon eller
musklick.

Kortkommandon:

Ctrl+Shift+Page Down – flyttar fokus till nästa avsnitt nedåt.

Ctrl+Shift+Page Up – flyttar fokus till nästa avsnitt uppåt.

Ctrl+Page Down – flyttar fokus till nästa valgrupp nedåt.

Ctrl + Page Up – flyttar fokus till nästa valgrupp uppåt.

För det avsnitt eller valgrupp som har fokus i navigationsträdet visas innehållet i den detaljerade vyn
(mittsektionen).

Innehåller en valgrupp många val går det snabbare att konfigurera genom att först markera
valgruppen i navigationsträdet och sedan göra dina val i valgruppen.

Med en knapp uppe till höger kan du dölja eller visa denna sektion för att göra mera plats åt den
detaljerade vyn i mittsektionen.

Detaljerade vyn
I denna sektion i mitten visar rubriken namnet på markerat avsnitt och namnet på markerad
valgrupp eller variabel i navigationsträdet. Här gör du dina val för att konfigurera produkten.

Med ett avsnitt markerat i navigationsträdet

I detta läge får du upp de tillgängliga valen (artiklarna) i respektive valgrupp genom att trycka F4 eller
klicka på listmenyknappen i fältet Artikelnummer.
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Har valgruppen ett Urval angivet får du först välja Urval i listmenyn och sedan går det med F4 eller
listmenyknappen att öppna Sök & hämta i artikelnummerfältet och göra fria val av artiklar från
urvalet.

Texten i Val/Värde på raderna i sektionen och valets Benämning i rullgardinsmenyn i fältet är
artikelns Alternativa benämning från artikelregistret. Artikelns ordinarie benämning visas längst till
höger på valen i listmenyn samt under knappen Mer info på raderna längst till höger i sektionen.

Med en valgrupp markerad i navigationsträdet

I detta läge visas alla val i valgruppen och du kan bocka i kryssrutan Vald för den artikel som ska
väljas i konfigurationen.

Är det möjligt att göra flera val i valgruppen (Maximalt antal val är större än 1) kan du bocka i
kryssrutan Vald för lika många artiklar som Maximalt antal val anger för valgruppen.

Har valgruppen ett Urval angivet öppnar du Sök & hämta (F4) i artikelnummerfältet och gör ett fritt
val av en artikel från urvalet. Är det dessutom möjligt att göra flera val i valgruppen kan du med

knappen Lägg till ny rad sist (F5) på funktionsmenyn lägga till rader och göra flera fria val av

artiklar från urvalet. Du kan lägga till lika många rader som Max antal val anger för valgruppen.

För stora valgrupper med många val är det mest rationellt att först markera valgruppen i
navigationsträdet. Sedan kan du snabbt göra ditt val i valgruppen genom att bocka i
kryssrutan Vald för den/de artiklar som ska ingå i konfigurationen.

Har valgruppen ett urval och det går att göra flera val kan du snabbt lägga till nya rader
genom att trycka Tab eller Enter upprepande gånger.

Övriga funktioner i detaljerade vyn
Med knappen Lås kan du låsa/låsa upp ditt val på respektive rad. Det kan vara bra att låsa ett val

om du vill förhindra att en regel ändrar på valet. Vid ett annat val än det första valet, i en valgrupp
som har automatiskt val inställt på Ja, första, blir valet automatiskt låst. Låses valet upp, blir den
första artikeln i listan vald.

Om valgruppen eller ett val i valgruppen har en Minsta kvantitet eller en Maximal kvantitet angiven
aktiveras fältet Värde/Antal där du kan ange antal av artikeln i valet.

Det sker valideringar att dina val och variabelvärden är giltiga. Eventuella fel visas med en felsymbol
framför fältet och i valideringsrutan i nedre delen av fönstret. En tooltip över felsymbolen och en

text i valideringsrutan visar felet i klartext.

Med navigeringsknappar längst ned i sektionen kan du navigera mellan avsnitten och valgrupperna i
navigationsträdet.

Beskrivning
I höger sektion Beskrivning kan du se beskrivningar (kommentarer). Sektionen är indelad i tre delar.
Överst visas kommentaren för konfigurationsgruppen. I mitten visas kommentaren för den valgrupp
eller variabel som är markerad i guiden. Nederst visas kommentaren för det markerade valet. Även

Sida 21 av 32
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



bilder visas om det finns inlagt i kommentarerna.

Med en knapp uppe till höger kan du dölja eller visa denna sektion för att göra mera plats åt den
detaljerade vyn i mittsektionen.

Resultat
På fliken Resultat finns en tabell som visar resultatet av konfigureringen, med alla valda komponenter
och vilken valgrupp de tillhör.

Här kan du ändra på antal, à-pris, påslag och rabatt för varje vald artikel. Finns variabler och du väljer

att visa dem med knappen Visa variabler , kan du även ändra på variabelvärden i resultatet.

Antal går att ändra här när det går att ändra på valet vid konfigureringen i den detaljerade vyn på fliken
Guide.

Det antal du har angivit i valen kan summeras till en materialrad på tillverkningsorder, om det är
samma artikelnummer. Det styrs av systeminställningen Slå ihop val med samma artikelnummer.
Sammanslagningen kan t.ex. utnyttjas för att via konfiguratorn ta bort ett material som ligger i
grundberedningen. Det kan också utnyttjas för att undvika att få samma material flera gånger på
ordern, även om materialet väljs i flera olika valgrupper.

Prishanteringen är lika som på en orderrad, förutom att det finns möjlighet att ange en speciell prislista
i kundregistret som kan användas för konfigurerade artiklar och dess val. Om du använder en speciell
prissättning via ordertyp, så gäller den även i konfiguratorn.

Om du manuellt ändrar på ett à-pris eller en rabatt blir det låst när du lämnar fältet. Det är för att
förhindra att systemet förändrar ett pris som du har angett specifikt i konfigurationen, t.ex. efter en
konfigurationsändring. Du kan även låsa upp fältet genom att klicka på låsknappen i fältet så att den
knappen visar att fältet är olåst .

Är à-priset uträknat via en formel visas det i kursiv stil. Är antalet uträknat via en formel visas även det i
kursiv stil. Både för à-pris och antal som är uträknade via formel visas formeln i en tooltip om du håller
muspekaren över fältet.
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Under knappen VK (valkommentar) kan du ange kommentarer till alla valda komponenter och
variabler. Förvalt visas dessa kommentarer som underrader (fritextrader) till de valda komponenterna
på de olika dokumenten: kundorder, tillverkningsorder och inköpsorder. Men du kan överstyra så att
en kommentar inte ska visas på ett visst dokument genom att i kommentarsrutan bocka ur det
dokumentet. Notera att om raden du skriver kommentar till har inställningen att inte visas på
dokument kommer heller inte kommentaren att visas. Notera också att den generella
dokumentinställningen Visa konfiguration för dokumentet i rutinerna Dokumentinställningar och
Dokumentmallar – Tillverkningsorder, styr om konfigurationer och eventuella valkommentarer ska
kunna visas.

Systeminställningen Kopiera utökad beskrivning till valkommentar styr om en utökad beskrivning,
angiven under Konfiguration och knappen Övrigt i Artikelregister, ska kopieras till valkommentar som
radtyp 4 och skrivas ut på dokument.

Under knappen Mer info finns kolumnerna påslag, täckningsbidrag (TB), täckningsgrad (TG),

nettopris, standardpris, inställningskvantitet, vikt, till operation, prisformel, kvantitetsformel,
inställningskvantitetsformel, variantkod, alternativ benämning och huvudartikel. Finns det underrader
med artiklar som följer med till komponenter i valgruppen visas knappen Valgrupp – Underrader där

du kan se vilka artiklar det är. Dessa går inte att välja bort, utan det är artiklar som alltid följer med "på
köpet" till den valda komponenten.

Du kan vid behov dra in önskade kolumner under knappen Mer info till tabellen, så att de syns
hela tiden på fliken. Vill du att det ska gälla permanent för dig i den aktuella rutinen kan du
spara en layout via knappen Layout på verktygsmenyn i rutinen, t.ex. i Registrera kundorder.

Om du vill påverka priset på en rad kan du göra det antingen genom att ändra à-pris, rabatt eller
påslag. Om du ändrar påslag ändras automatiskt à-priset och båda fälten låses. Även TB och TG
omräknas. Påslaget som visas från början räknas ut som ( À-pris - Prisalternativ TB ) / Prisalternativ TB x
100. Dvs. hur många % som läggs på valt prisalternativ för beräkning av TB. Ändrar du påslaget
uppdateras à-priset enligt ( 100 + Påslag ) / 100) x Prisalternativ TB och à-prisfältet låses.

Det pris som TB baseras på styrs av systeminställningen Prisalternativ för beräkning av TB i
konfigureringsfönstret.

Inställningskvantitet, kvantitetsformler, variantkod och huvudartikel kommer från komponenten i
valgruppen. Vikt och prisformel kommer från artikelregistret.

Längst ned i sektionen visas en summering av bruttopris, rabatt, nettopris, standardpris, TB, TG,
variantkod (som resultat av valda komponenter) och vikt per styck av den konfigurerade artikeln.
Uppgifterna här uppdateras direkt du gör en ändring, t.ex. ändrar rabatten.

Bekräfta konfigurationen
En konfiguration bekräftar du antingen med knappen Bekräfta längst upp i konfigureringsfönstret,
som också stänger konfigureringsfönstret, eller med knappen Bekräfta, men stäng inte fönstret . Den

senare knappen är användbar om du tillämpar leveranstidskontroll (LTK) och vill se hur en
konfigurationsändring, t.ex. av antal, påverkar leveransdatum/färdigdatum. LTK körs då du bekräftar
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konfigurationen.

När du bekräftar en konfiguration på offertrad, kundorderrad eller tillverkningsorder sparas även en
förkalkyl på den konfigurerade artikeln, baserad på det antal som är angivet. Ändras t.ex. antalet eller
något annat i konfigurationen sparas en ny förkalkyl på artikeln. När färdigrapportering (lageringång)
sker av en tillverkningsorder lagras det färdigrapporterade antalet x konfigurationens kalkylerade pris.
Har den konfigurerade artikeln spårbarhet aktiverad (Batch eller Serienummer) sparas konfigurationen
på de batch-/serienummer som inlevereras vid färdigrapporteringen.

När en konfiguration bekräftas sparas det summerade nettopriset till à-priset på orderraden. Vikt på
varje komponent i konfigurationen summeras och sparas till orderraden. Det körs då även en förkalkyl
och resultatet från den kalkylen lagras till standardpriset på orderraden.

Notera att det à-pris som konfigurationen har räknat fram inte uppdateras om du ändrar något
direkt på orderraden, t.ex. antal eller datum. Tar du däremot upp konfigurationen och ändrar i
den så sparas ett nytt à-pris. Men om prisfältet är låst på orderraden kan inte

konfigurationen uppdatera det priset!

När det finns en bekräftad konfiguration på offert- eller orderrad visar konfigureringsknappen en annan
symbol som talar om att raden innehåller en giltig konfiguration.

Synkronisera befintlig konfiguration med konfigurationsgrupp
En befintlig konfiguration kan du synkronisera med senaste version av konfigurationsgruppen. Det görs
i de fall det uppstått ändringar i konfigurationsgruppen efter att konfigurationen sparades och du vill
att de ändringarna ska påverka din order. Om det finns ändringar som kan kräva synkronisering visas
detta som en varning längst upp till höger i konfigureringsfönstret. Du använder då knappen
Synkronisera med konfigurationsgrupp längst upp i konfigureringsfönstret. I en dialogruta får du

bekräfta att göra synkroniseringen.

Efter en synkronisering bör du kontrollera att konfigurationen stämmer.

Synkronisera befintlig konfiguration med beredning
Om du har skapat en tillverkningsorder och du sedan ändrar i den konfigurationen, antingen direkt i
tillverkningsordern eller i den länkade kundordern, så får du sedan göra en synkronisering med
beredningen när ordern sparas. Rutinen Synkronisera med beredning öppnas då automatiskt och där
använder du sen knappen Kör synkroniseringskontroll (Ctrl + R) och sparar rutinen. Du får då

konfigurationen synkroniserad med beredningen. Det innebär att eventuella ändringar som har gjorts i
beredningen uppdaterar din konfiguration. Det är också genom denna synkronisering som de ändringar
du har gjort i orderns konfiguration slår igenom på tillverkningsordern.

Spara som mall/Läs in mall
Med knappen Spara som mall längst upp i konfigureringsfönstret kan du välja att spara den aktuella

konfigurationen som en mall för artikelns konfigurationsgrupp, på offertrad, orderrad eller i förkalkyl.
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Med knappen Läs in mall kan du hämta upp en sparad konfiguration, antingen från mall, kundorder,

offert eller tillverkningsorder.

Om artikelns konfigurationsgrupp har blivit ändrad kan det hända att konfigurationen i en mall har
blivit ogiltig. I det fallet visas information om vad som är ogiltigt. Du kan då ändå välja att läsa in mallen
eller avbryta. I ett sådant fall bör du redigera konfigurationen i mallen. Det görs i rutinen
Konfigurationsmallar. I den rutinen kan du även kan skapa nya mallar på konfigurationsgrupper,
kopiera (klona) mallar eller ta bort onödiga mallar.

Tänk på att det kan bli nödvändigt att redigera en mall om den konfigurationsgrupp mallen hör
till har blivit ändrad!

I rutinen Artikelregister kan du i fältet Förvald konfiguration/mall välja en mall, när den aktuella artikeln
i rutinen är kopplad till konfigurationsgrupp. Det innebär att när konfigureringsfönstret hämtas upp
första gången för artikeln på en ny offert- eller orderrad, så hämtas även konfigurationen i den valda
mallen.

Knappar på funktionsmenyn

Lägg till ny rad sist (F5) – är aktiv i den detaljerade vyn om valgruppen har ett urval och

möjlighet till flera val.

Ta bort markerad rad (F6) – är aktiv om du har lagt till rader för flera val.

Visa/dölj variabler – visar/döljer variabler i navigationsträdet. På fliken Resultat visar/döljer

knappen de variabelvärden som ingår i konfigurationen. Värdena kan du även ändra direkt i
resultatet.

Visa/dölj exkluderade val – visar/döljer val som har exkluderats i den detaljerade vyn.

Sök (Ctrl + B) – öppnar ett sökfält där du kan fritextsöka i den aktuella sektionen.

Orderflöde med konfiguratorn

Offert och kundorder
Då du registrerar en offert eller kundorder på en artikel som är knuten till en konfigurationsgrupp visas
en knapp på raden i kolumnen Konfiguration. Konfigureringsfönstret där du gör konfigureringen

öppnas automatiskt, såvida du inte har stängt av det på artikeln. I det fallet får du öppna fönstret med
ovanstående knapp.
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Om det finns en förvald mall på artikeln är val och variabler nu angivna i fliken Guide enligt mallen. Det
går att välja en annan mall eller hämta inställningar från en tidigare offert, kundorder eller
tillverkningsorder, innan du går vidare och gör val och anger variabelvärden i respektive avsnitt. Det går
alltid att spara nuvarande konfiguration som en mall att återanvända.

Till vänster kan du ta fram ett navigationsträd, användbart om det är en stor konfiguration. Till höger
kan du se de beskrivningar som är inlagda för det fält som är aktivt.

Resultatet av konfigurationen visas på fliken Resultat. Där kan du välja vilken information som ska visas.
Du kan också skriva kommentarer till varje val och variabel och välja var de ska visas. Priser och
rabatter kan justeras.

Du kan köra LTK och kalkyl när konfigurationen är giltig genom knappen Bekräfta, men stäng inte
fönstret . Resultatet av LTK och standardpriset visas på orderraden i huvudfönstret bakom

konfigureringsfönstret.

Då du är klar bekräftar du konfigurationen med knappen Bekräfta , vilket stänger

konfigureringsfönstret och gör att priset uppdateras på orderraden. Det skapas automatiskt en
underrad som visar information om konfigurationen.
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På dokument finns en speciell dokumentdel som visar konfigurationen enligt dina inställningar.

Om du har ställt in att artikeln ska ha serienummer hanteras detta på samma sätt som för artiklar utan
konfigurering.

Tillverkningsorder
Tillverkningsorder skapas på samma sätt som för vanliga artiklar. Det vanligaste sättet för
konfigurerade artiklar är att skapa tillverkningsorder direkt från kundorder. Nettobehovskörning och
Behovsberäkning hanterar att skapa ett korrekt tillverkningsorderförslag baserat på konfigureringen.

Den tillverkningsorder som skapats fungerar som en vanlig tillverkningsorder. Information om att
ordern är konfigurerad visas med knappen i Tillverkningsorderfråga. Information om

konfigurationen visas om du klickar på knappen.
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Konfigurationen visas på orderdokument enligt de inställningar du gjort på valgrupper och variabler och
i dokumentinställningarna. Även konfigurerade instruktioner visas.

Inköp
Köpta artiklar kan konfigureras på en kundorder. När du skapar inköpsorder för dessa rader förs
informationen över till inköpsorder och visas på dokumenten.

Ändringar
Om du ska ändra konfigureringen på en registrerad tillverkningsorder görs detta från det ställe där
konfigureringen skapades, vilket oftast är på kundordern. När du sparar ändringen, t.ex. i Registrera
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kundorder, sker följande för att ändringen ska slå igenom på tillverkningsordern:

Rutinen Synkronisera med beredning öppnas automatiskt och där måste du kontrollera och bekräfta
ändringarna på tillverkningsordern. Du gör det med knappen Kör synkroniseringskontroll (Ctrl + R).

Versionshantering
För att hantera ändringar i upplägget av en konfigurationsgrupp som redan används i ordersystemet,
skapar systemet automatiskt en ny version av upplägget, en s.k. "Snapshot".

Denna nya version skapas inte då du gör en ändring av konfigurationsgruppen, utan den skapas första
gången du använder konfigurationsgruppen i ordersystemet efter ändringen.

Om du öppnar konfigurationen på en order efter en sådan ändring visas knappen under rubriken

Varningar uppe till höger i konfigureringsfönstret. Du kan nu antingen låta ordern leva vidare med det
gamla upplägget eller uppdatera ordern med det nya upplägget. Du gör det med knappen Synkronisera
med konfigurationsgrupp uppe till vänster i fönstret.

Efter en synkronisering bör du kontrollera att konfigurationen på ordern stämmer.

För större ändringar i upplägg kan det vara nödvändigt att skapa nya konfigurationsgrupper och koppla
till artiklarna. På befintliga order visas då en annan varning i konfigureringsfönstret.

Eftermarknad
I produktregistret (rutinen Serienummer/Batch) kan du ange utökad information på varje levererad
enhet via ett serienummer. Serienummer kan skapas i samband med registrering av kundorder.
Produktregistret ger stöd för uppföljning och hantering av t.ex. garantiåtagande, reklamationer,
tillhandahållande av reservdelar, reparationer och liknande.

Produktregistret är speciellt användbart då Produktkonfigurator tillämpas och då variationer i
utförande kan variera från enhet till enhet.

Övriga funktioner

Konfigurationsmallar
En konfigurationsmall är en helt eller delvis ifylld konfiguration. En artikel kan ha en förvald mall, men
det går också att välja en mall vid orderläggning. Det går att skapa mallar i alla rutiner där du får upp
konfigureringsfönstret.
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I rutinen Konfigurationsmallar finns en översikt på alla skapade mallar. Du kan se vilken
konfigurationsgrupp de hör till, när de är skapade/ändrade och av vem. Här kan du också lägga till/ta
bort och kopiera mallar. Under knappen kan du också se mallens konfiguration.

Konfigurationsgruppslista
Listtypen Struktur ger dig en överblick över dina upplägg och möjlighet att skriva ut. Det går att filtrera
och se i vilka konfigurationsgrupper en valgrupp eller en variabel används. Listtypen Valgrupper visar
val i valgrupperna. Du kan filtrera på en artikel (ett val) och se i vilka valgrupper den ingår.

Du kan inte uppdatera data i listorna.

Lagervärde
I rutinen Lagervärde finns en inställning om du vill visa konfigurerade artiklar. Eftersom deras värde
varierar så tar man oftast inte med dem i de vanliga lagervärdelistorna. Istället finns en speciell listtyp,
Konfigurerade artiklar som bara visar dessa artiklar.

Statistik
I rutinen Faktureringslogg finns en speciell listtyp, Konfiguration. Denna visar hur fördelningen varit
mellan olika val i valgrupperna.

Fler typer av statistik kommer att tas fram efterhand.
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Du kan också göra Anpassade rapporter eller beställa sådana av Monitor ERP System AB, om
det är några särskilda listor som du saknar i Monitor G5.

Fjärrkonfigurering
Det går att kombinera tillvalen Produktkonfigurator och Kundorderöverföring i ett Monitor G5 system.
Vid denna tillämpning är tillvalet Produktkonfigurator installerat i produktionsbolaget (som tillverkar
produkten). Tillvalet Kundorderöverföring är installerat både i produktionsbolaget och säljbolaget (som
beställer den tillverkade produkten).

Vid registrering av kundorder eller offert på artikeln i säljbolaget, hämtas artikelns konfiguration från
produktionsbolaget. Det är en funktion som vi kallar "fjärrkonfigurering". Det är artikelns
konfigurationsgrupp i produktionsbolaget som styr hur artikeln kan konfigureras. Det är också i
produktionsbolaget som artikeln har sin grundberedning. Artikeln har alltså varken grundberedning
eller konfigurationsgrupp i säljbolaget.

En textrad till orderraden eller offertraden visar resultatet av konfigurationen. Detta gäller både i
produktionsbolaget och i säljbolaget. Innehållet i texten i säljbolaget styrs av inställningen Undantag för
visning på dokument i valgrupperna och inställningen Visa på dokument i konfigurationsgrupperna i
produktionsbolaget. Det språk som texten visas på styrs av postadressen på ordern eller offerten i
säljbolaget. Det kan alltså vara olika språk på textraden i produktionsbolaget och i säljbolaget.

Tänk på att vid ändring av konfigurationen i produktionsbolaget på en redan överförd order eller offert,
ändras inte texten i textraden automatiskt i säljbolaget. Konfigurationen måste först öppnas på
orderraden eller offertraden i säljbolaget och sparas för att texten skall uppdateras där.

Om översättning saknas på val i fjärrkonfigureringsfönstret, visas benämning eller alternativ benämning
från produktionsbolagets språk.

Standardpriset på orderraden i säljbolaget får det beräknade standardpriset från konfigurationen. Det
betyder att det blir samma standardpris på orderraden i säljbolaget som i produktionsbolaget.

Inställningar

1. För att det ska gå att fjärrkonfigurera artikeln på en kundorder eller offert måste inställningen
Fjärrkonfigurerad vara aktiverad i leverantörskopplingen för produktionsbolaget på artikeln i
rutinen Artikelregister i säljbolaget.

2. I rutinerna Registrera kundorder eller Registrera offert i säljbolaget väljs en överföringsprofil i
fältet Överföringsprofil på orderraden respektive offertraden. Då aktiveras knappen

Fjärrkonfiguration där du hämtar upp artikelns konfiguration från produktionsbolaget och
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konfigurerar orderraden/offertraden i ett fjärrkonfigureringsfönster (se nedan). När en

konfiguration finns sparad på orderraden/offertraden visar knappen en annan symbol .

Överföringsprofilen går att få förvald på orderrader/offertrader. Det går att ställa in en Förvald
överföringsprofil på kundordertypen i rutinen Ordertyper. Det går även att ställa in det på en
artikel, under Grunduppgifter på fliken Planering i rutinen Artikelregister.

Fjärrkonfigureringsfönster
Fjärrkonfigureringsfönstret ser ungefär lika ut som det vanliga konfigureringsfönstret och har i stort
samma funktioner. Du har ett navigeringsträd och den detaljerade vyn där du konfigurerar din produkt
och en sektion som visar resultatet av konfigureringen.

Vad gäller à-pris och rabatt i resultatet så hämtas det från artikeln i säljbolaget. À-priset och beloppet
visas i kundens valuta. Belopp och rabatter summeras och visas längst ned i fönstret som bruttopris,

rabatt och nettopris (efter rabatt). Under knappen Mer info visas à-pris och belopp även i

företagsvalutan i säljbolaget. Här visas också internt à-pris och rabatt på artikeln, som hämtas från
produktionsbolaget, och även vad beloppet blir internt.

Med knappen Ok bekräftar du konfigureringen på orderraden/offertraden och fönstret stängs.
Knappen Avbryt stänger fönstret utan att något sparas.

När du sparar ordern/offerten sparas konfigurationen på orderraden/offertraden som överförs till
produktionsbolaget. I säljbolaget sparas en referens till konfigurationen på orderraden/offertraden.
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