
Projektredovisning

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.
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Rapportera aktivitet - Projekt

Aktivitetslista – Projekt

Projektuppföljning

Tidsuppföljning

Projekt är ett sammanhållande begrepp för olika order, intäkter, kostnader och tid. Ett projekt kan vara
av olika typer, exempelvis utvecklingsprojekt, ombyggnation eller produktion. Projektnummer kan
anges på tillverkningsorder, i konteringen på kundorder osv. för att knyta dessa poster till ett projekt.
Även aktiviteter kan registreras/hanteras i projektredovisningen.

Projektets kostnader/intäkter och tid följs upp via kostnadstyper enligt ovanstående bild. Dessa hämtas
från olika moduler i systemet. För varje kostnads-/intäktstyp hanteras budget, planerat/orderlagt,
utfall, förväntat utfall och prognos.

Projektet hanterar även faser och aktiviteter enligt bild ovan. Varje aktivitet kan hantera planerad tid,
rapporterad tid samt resttid. Aktiviteter kan även kopplas till kostnadstyper, vilket innebär att den tid
som rapporteras även fångas upp som en kostnad i projektet.

I projektets Ledtidsgraf kan du skapa en grafisk presentation och planering av projektaktiviteter.
Ledtidsgrafen bygger på de faser och aktiviteter som finns i projekten. Längst ned i grafen visas även
eventuella kopplade tillverknings-, kund- och inköpsorder.
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Grunddata för projekt
I rutinen Grunddata – Projekt registrerar du uppgifter som sedan används som förvalda värden då ett
projekt registreras. Grunddata är också inställningar som påverkar hur kostnaderna räknas fram.
Beskrivningen av alla dessa uppgifter hittar du i online-hjälpen till rutinen.

Fliken Projekttyp
Projekttypen styr en mängd saker för projektet bl.a. aktiviteter, förvalda värden för projektledare,
påslag, prioritet m.m. Dessa projekttyper kan senare användas för att ha olika förvalda värden samt
som selekteringsbegrepp i listor.

I kolumnen Kostnader styr du per projekttyp om och hur hämtning av kostnader ska göras från
tillverkning- eller kundorder. Se mer om dessa kostnader under rubriken Fliken Kostnader/Intäkter
nedan.

Fliken Faser
Här registreras olika faser som kan förekomma i projekt. Faser används i aktivitetsmallar, se nedan.

Sida 3 av 15
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



Fliken Aktiviteter
Här registrerar du de aktiviteter som kan förekomma i olika projekt. Aktiviteter läggs sedan till de
projekt som registreras. Aktiviteter kan även kopplas till kostnadstyper, vilket innebär att den tid som
rapporteras även fångas upp som en kostnad på den kostnadstypen.

Fliken Aktivitetsmallar
Här registrerar du olika aktivitetsmallar som kan användas i olika projekt. En aktivitetsmall kan bestå av
olika faser som i sin tur består av olika aktiviteter. En aktivitetsmall kan också vara enbart en
uppsättning av aktiviteter.

Fliken Kostnader/Intäkter
I denna tabell registreras olika kostnads-/intäktstyper för att kunna rapportera kostnader, intäkter och
tid på projektet. De fyra översta kostnadstyperna är fasta kostnadstyper som följer med systemet. De
kan inte tas bort. De tre första är knutna till kostnader som hämtas från tillverkningsorder. Den fjärde
är knuten till kostnader som hämtas från kundorder.

För övriga kostnads-/intäktstyper kan du välja var Utfall, Planerat och Förväntat utfall ska hämtas ifrån.

Timkostnad som kan anges blir förvalt pris per enhet i rutinen Direkt projektrapportering.
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För att det ska gå att veta vilka kostnader och intäkter som orderläggs och bokförs i projektet, väljer du
för berörda konton i rutinen Kontoplan vilken kostnads- eller intäktstyp det ska vara för den
konteringsdimension som är kopplad till projektregistret.

Kopplingen av konteringsdimension till projektregister görs först i rutinen Konteringsdimensioner.

Fliken Projektgrupper
Det går även att registrera projektgrupper. Dessa projektgrupper kan väljas på projekttyp och användas
som selekteringsbegrepp i listor. Det är dock valfritt att använda sig av projektgrupper.
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Projektregistret
Rutinen Projektregister är den centrala rutinen i projektredovisningen. Du kan registrera ett projekt
manuellt i denna rutin, men du kan också låta projektet skapas automatiskt ifrån rutinen Registrera
kundorder.

En beskrivning av alla uppgifter och funktioner som finns i projektregistret hittar du i online-hjälpen till
rutinen.

Du kan använda höger musknapp i rutinen för få fram information om projektet från andra
berörda rutiner i Monitor G5, t.ex. Faktureringslogg, Beläggningsplan etc.

Fliken Allmänt
I denna flik anger du projektnummer, benämning och projekttyp. Övriga uppgifter är valfria.

Fliken Kostnader/Intäkter
I denna flik får du en översikt på kostnader och intäkter enligt budget, planerat, utfall, förväntat utfall
och prognos per olika kostnads- och intäktstyper. Data hämtas från de olika modulerna i Monitor G5.
Du kan även se TB/TG % för varje kolumn.
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Fliken Faser/Aktiviteter
Faserna och aktiviteterna skapas baserat på förvalda värden på projekttypen. Dessa kan du förändra för
aktuellt projekt. Du kan infoga aktivitetsmallar om så önskas. Rapportering av aktiviteter kan du också
göra här.

En fas visar start- och slutdatum utifrån första startdatum och senaste slutdatum på ingående
aktiviteter i fasen. Fasen summerar de aktiviteternas planerade och avrapporterade timmar och
kostnader. Det går inte att rapportera på en fas. Fasens status styrs av aktiviteternas status. Om ingen
aktivitet är påbörjad är inte fasen heller påbörjad. När en aktivitet är påbörjad blir fasen påbörjad. När
samtliga aktiviteter är avslutade blir fasen avslutad.

Fliken Ledtidsgraf
Ledtidsgrafen ger en grafisk presentation och planering av projektaktiviteter. Ledtidsgrafen bygger på
de faser och aktiviteter som finns i projekten. Längst ned i grafen visas även eventuella kopplade
tillverknings-, kund- och inköpsorder. Så kallade tooltip visar information om
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kundorder/tillverkningsorder/inköpsorder. Ledtidsgrafen presenteras individuellt per projekt och med
dess eventuella underprojekt. Det går att styra så att faser eller aktiviteter måste utföras i en viss
ordning. Detta görs genom att länka ihop faserna/aktiviteterna med varandra. Med hjälp av olika
relationstyper kan du skapa relationer mellan två eller flera aktiviteter och vilken typ av relation det ska
finnas mellan dem. Notera att det finns en begränsning så att ett projekt antingen kan ha relationer
mellan aktiviteter eller relationer mellan faser. Se relationstyper i ett senare avsnitt.

Fliken Loggning
Här kan e-postkonversationer rörande projektet loggas och du kan också göra noteringar rörande
projektet.

Fliken Inköp
Här ser du förfrågan, inköpsorder, fakturaunderlag och leverantörsfakturor som är kopplade mot
projektet.
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Fliken Tillverkning/Lager
Här ser du tillverkningsorder, ärenden och artiklar som är kopplade mot projektet.

Fliken Försäljning
Här ser du offerter, kundorder, fakturaunderlag och kundfakturor som är kopplade mot projektet.
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Fliken Tidsuppföljning
Här kan budgeterad och verklig tidsåtgång ses. Verklig tidsåtgång kan komma från:

rapporterad tid på tillverkningsorder

tid rapporterad i rutinen Direkt projektrapportering.

Fliken Budget/Prognos
Här kan en budget och prognos för kostnader, intäkter samt tid skapas. De kostnader som finns som
förvalda värden på projekttypen kommer upp automatiskt. Du kan ange timmar på alla kostnadstyper
utom lego och material. Anger du timmar räknas kostnaden ut via kostnaden på kostnadstypen i

grunddata. TB och TG % visas. Det går att kopiera budget till prognos med knappen i

funktionsmenyn.

Fliken Dokument
Här kan en sammanställning av projektet skrivas ut som ett dokument. Du kan välja dokument (intern
eller extern projektrapport). Du kan också se differens och differens i procent.
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Rapportera och följa upp intäkter, kostnader och tid

Intäkter
Planerade/orderlagda intäkter på projektet är de konteringar på kundorderrader som är märkta med
aktuellt projektnummer och där kontot är kopplat till en kostnads-/intäktstyp som avser intäkt.

Utfall avser intäkter av försäljning (i projektet) som bokförts i redovisningen. Det verkliga utfallet för
intäkter hämtas från konteringar i huvudboken, för konton kopplade till ovanstående kostnads-
/intäktstyp.

Förväntat utfall för intäkter hämtas från resterande värde som finns kvar att leverera/fakturera på
kopplade kundorder plus det verkliga utfallet av intäkter.

Kostnader från tillverkningsorder
Kostnader från tillverkningsorder är uppdelade i de tre fasta kostnadstypernaMaterial –
Tillverkningsorder, Lego – Tillverkningsorder och Arbete – Tillverkningsorder.

Alla projekt gör förvalt en avläsning av kostnader härifrån, men det går att sätta undantag för detta per
projekttyp i rutinen Grunddata – Projekt. Exempelvis om du vill avläsa utfallet för legokostnader från
legokonto i bokföringen i stället för tillverkningsorder.
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Det är då viktigt att registrera en egen separat kostnadstyp avseende lego som du kopplar till
legokontot i kontoplanen. Kryssrutan Hämta legokostnad ovan måste då avmarkeras, annars blir
kostnaden dubblerad.

Tillverkningskostnader på projektet fångas upp via tillverkningsorder som har kopplats till aktuellt
projektnummer.

Orderns planerade kostnad för material, lego och arbete redovisas som Planerat/orderlagt i projektet.
Avrapporterade kostnader redovisas som Utfall i samband med avrapportering sker på ordern.
Summan av det som avrapporterats + rest på tillverkningsordern redovisas som Förväntat utfall i
projektet.

När det gäller kostnadstypenMaterial – Tillverkningsorder går det att sätta undantag på artikelnivå
huruvida avläsning ska ske från tillverkningsorder eller inte. Om det finns material som köps in direkt
mot projektet och du vill fånga upp kostnaden för dessa via leverantörsfakturor/bokföring, markeras
inställningen Inköp mot projekt i artikelregistret.

Kostnader från kundorder
Att hämta materialkostnader från kundorder kan vara aktuellt då du behöver fånga upp kostnader för
material i projektet som varken finns med på tillverkningsordern eller har köpts in mot projektet. För
att denna typ av avläsning ska ske krävs att artikeln inte köps mot projekt, dvs. har ovanstående
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inställning Inköp mot projekt avaktiverad, samt att projekttypen har inställningen Hämta
materialkostnad från kundorder aktiverad.

Om du konterar kostnad för sålda varor (KSV) mot projekt ska du inte hämta materialkostnad
från kundorder med ovanstående inställning, för då kan den materialkostnaden bli dubblerad.

Övriga kostnadstyper
Övriga kostnader på projektet avser t.ex. externt arbete, resor, direkt materialinköp, tidrapportering
tjänstemän etc. Dessa definieras i fliken Kostnader/Intäkter i rutinen Grunddata – Projekt och är av
typen Kostnad.

Utfall för övriga kostnadstyper fångas upp via:

Kostnad bokförs på ett konto som i kontoplanen är kopplat till någon av de övriga "fria"
kostnadstyperna.

Kostnad rapporteras i rutinen Direkt projektrapportering.

Tid rapporteras på aktiviteter där aktiviteten kopplats till en kostnadstyp och timkostnad är
inlagd på kostnadstypen i rutinen Grunddata – Projekt.

Planerat/orderlagt för övriga kostnadstyper styrs av hur kostnadstypen är inställd i kolumnen Planerat
hämtas från i rutinen Grunddata – Projekt. Bl.a. kan följande poster fångas upp:

Inköpsorder på projektet där konto på orderraden är kopplat till övrig kostnadstyp.

Planerad kostnad från aktiviteter. Det krävs att planerade timmar på projektaktiviteter är inlagda
och att aktiviteten i sin tur är kopplad till en kostnadstyp.

Förväntat utfall för övriga kostnadstyper styrs av hur det är inställt i kolumnen Förväntat utfall hämtas
ifrån i rutinen Grunddata – Projekt.

Tidsåtgång
Rapporterad tid kan läggas till i projektet från:

Rapporterad tid på tillverkningsorder.

Rapporterad tid i Direkt projektrapportering.

Rapporterad tid via aktivitetsrapporteringar mot projektet.
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Övriga rutiner i projektredovisningen

Projektlista
I denna rutin kan du ta fram en lista över projekt. Listan innehåller grundläggande uppgifter om
respektive projekt. De flesta av dessa uppgifter går att uppdatera i listan.

Direkt projektrapportering
I denna rutin kan du registrera kostnad, intäkt eller tidsåtgång på ett projekt. Kostnader och tid som
annars är svåra att fånga upp eller registrera kan matas in här. Även intäkt kan rapporteras mot
projektet.

Rapportera aktivitet - Projekt
Här kan du rapportera projektaktiviteter i lista, per användare.

Aktivitetslista – Projekt
Här kan du följa upp och bevaka alla projektaktiviteter. Det går också att se logg på rapporteringar
summerat på avdelning, projekt etc. för valfri tidsperiod.

Projektuppföljning
Här finns ett antal listtyper för att följa upp flera projekt samtidigt. Med listtyperna väljer du vilken
information du vill hämta och på vilken detaljnivå.

Tidsuppföljning
Här kan du få ut detaljerade rapporter med fokus på de timmarna som är kopplade mot flera projekt.

Relationstyper
Rutinerna Direkt projektrapportering, Rapportera aktivitet - Projekt samt funktionen Uppgifter har stöd
för att hantera relationer. Aktiviteter som har en eller flera relaterade föregående aktiviteter som inte
är avslutade går inte att utföra och filtreras bort från listan. De visas/går att rapportera på först då
den/de relaterade föregångarna har avslutats/påbörjats.

Följande relationstyper finns mellan faser alternativt aktiviteter:

Avslutad – Start
Aktivitet B kan inte startas förrän aktivitet A är avslutad.

Påbörjad – Start
Aktivitet B kan inte startas förrän aktivitet A är påbörjad.
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Notera att det finns en begränsning att ett projekt antingen kan ha relationer mellan aktiviteter
eller relationer mellan faser.
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