
Inventering

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.

Arbetsgång för inventering
Nedanstående flödesbild visar en tänkt arbetsgång för inventering i Monitor G5.

Två typer av inventering
En inventering kan givetvis utföras på många olika sätt. Varje företag har ofta egna rutiner för hur detta
ska utföras. Det går att säga att det finns två huvudtyper av inventeringar: löpande och kompletta.

Den löpande inventeringen sker ofta enligt ett rullande schema, där vissa lagerplatser, artikeltyper eller
avdelningar inventeras var för sig. Under denna inventering pågår ofta produktionen med
lagertransaktioner som följd.

Vid den kompletta inventeringen genomförs oftast inventeringen av hela lagret, då produktionen står
stilla, t.ex. under en helg.

Notera att du behöver genomföra en del avstämningar innan en komplett inventering
genomförs.
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Avstämning innan inventering
Innan en komplett inventering kan utföras så ska ett flertal avstämningar göras. Detta för att försäkra
sig om att rapporteringar som påverkar artiklarnas lagersaldo är utförda. Om detta inte är fallet så
kommer inventeringen att ske på felaktiga lagersaldon. Rapporteringar som sker efter inventering
kommer att resultera i felaktiga lagersaldon.

Följande listor bör stämmas av innan en komplett inventering:

Orderförteckning – Inköp

Detta stäms av för att se om mottaget gods även är inleveransrapporterat. Bör kombineras med en
muntlig avstämning med personalen vid godsmottagningen.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

Orderförteckning – Försäljning

Detta stäms av för att se om utlevererat gods även är utleveransrapporterat. Bör kombineras med en
muntlig avstämning med personalen vid utlastningen.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

Orderförteckning – Tillverkning

Detta stäms av för att se om allt som tillverkats har avrapporterats i verkstaden. Om en operation har
utförts men inte rapporterats, så har inte materialet dragits från lagret. Då blir inventeringen inte
korrekt. Skulle en rapportering ske efter inventeringen så skulle saldot återigen bli felaktigt.

Regel: rapportera det som tillverkats innan inventeringen, även om detta innebär delrapporteringar.
Informera personalen. Listan för avstämning tas ut på pågående order (status 3).

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

Slutrapportering av order (tillverkning)

Detta stäms av framförallt för att kontrollera varningar på färdiga tillverkningsorder (status 4).

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

Lagervärde, negativa saldon

Detta stäms av i en lista på de artiklar som har minussaldon. Dessa artiklar har ett uppenbart fel i
saldot. Dessa kan rättas till innan en inventering görs. Ta ut listan och filtrera på saldon mindre än 0.
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____
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Skapa inventeringsunderlag
I rutinen Inventering i lista skapas och tas inventeringsunderlag ut som kan återrapporteras. Det går
även att administrera listor som visar vilka underlag som är utskrivna och som inte är helt
återrapporterade (Administrera inventering).

Principen är att du först tar ut underlag för inventering med listtypen Skapa inventeringsunderlag. De
artiklar som ska vara med i respektive underlag väljs via selekteringen. Varje underlag får ett nummer
och kan namnges. Se ett exempel i bilden nedan.
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För att se vilka underlag som skapats och som ännu inte är återrapporterade används listtypen
Administrera inventering. I den listan kan även underlag raderas eller skrivas ut på nytt.

Listtypen Administrera inventering används för att söka fram och återrapportera underlagen. Artiklarna
kommer att vara sorterade i samma ordning som i inventeringsunderlaget. Här går det även att pausa
och radera inventeringslistor.
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Tips!

Sätt inventeringsstatus Under inventering med sparat saldo för att kunna registrera
resultatet en tid efter inventering.

I rutinen Dokumentmallar kan du redigera hur dokumentet ska se ut.
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Rapportera inventeringen

Inventering i lista
I rutinen Inventering i lista återrapporteras en inventering för att registrera resultatet av inventeringen.
Det görs med listtypen Administrera inventering i fliken Rapportering.

Om inventeringen skett på en annan dag än när registreringen sker, så väljer du det
inventeringsdatumet i stället för det föreslagna. Det går även att välja vilken person som utfört
inventeringen.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

Tips! Både saldo och lagerplats kan registreras vid återrapporteringen. Nya lagerplatser och
eventuella batcher skapas med funktionsknappar.

Inventering
Rutinen Inventering används för att inventera enskilda artiklar. Vid inventering av ett flertal artiklar är
rutinen Inventering i lista att föredra.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

Tips! I rutinen Lagervärde kan du välja senaste inventeringsdatum som saldoalternativ.
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Inventeringsdifferens
Rutinen Inventeringsdifferens används för att beräkna värdet av de differenser som uppstått efter en
inventering. Inventeringsdifferenser värderas i pengar och antal. En differens kan både vara positiv och
negativ. Inventeringsdifferenser uppstår vid återrapporteringen av inventeringar och lagras per artikel.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____

Tips!

De artiklar som har en stor inventeringsdifferens kan du inventera igen. För att ta ut nya
inventeringsunderlag på dessa artiklar kan du kopiera artiklarna till artikelurvalet med knappen
Kopiera poster till Urval . Därefter kan du klistra in dessa med kryssrutan Urval som då är

tillgänglig i artikelselekteringen i rutinen Inventering i lista.
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