
Spårbarhet

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.

Spårbarhet handlar om att kunna följa ett serienummer eller batch i varje steg det förädlas, från det att
en vara ursprungligen ankom till oss från leverantör. Spårbarhet handlar vidare om att tala om vad som
tas ut och läggs in i lager, så att det i efterhand går att spåra från kundorder via tillverkningsorder till
inköpsorder. Men det handlar också om att kunna spåra åt andra hållet, från inköpsorder via
tillverkningsorder till kundorder. Spårning ska kunna göras oavsett vilken nivå som avses i
förädlingskedjan. För att spårbarhet ska fungera finns också krav på uppmärkning och dokumentation i
alla steg.

Syftet med spårbarhet är i slutändan att minimera antalet produkter som vid eventuella avvikelser
måste återkallas, genom att ha en säker och detaljerad spårbarhet genom alla nivåer i förädlingskedjan.

Det finns två olika nivåer av spårbarhet i Monitor G5. Det är spårbarhet på batchnivå och
serienummernivå.

Begrepp att känna till Förklaring

Serienummer Serienummer är unikt för en (1) enhet. T.ex. ett kretskort. Finns 10 kretskort
så finns 10 individer med unika serienummer. En individ är unik i Monitor
G5 i kombination med sitt artikelnummer. Det är för att kunna hantera det
fall när två leverantörer angett samma serienummer men på olika
artikelnummer. Serienummer finns på både köpta och tillverkade artiklar.

Max. antal tecken för serienummer är 15 tecken och det högsta nummer ett
serienummer kan ha är 9 223 372 036 854 775 807.

Batchnummer Batchnummer är unikt för ett parti av likadana enheter. Ett batchnummer
kan också vara gemensamt för flera individer med egna serienummer. T.ex.
kan de 10 kretskorten tillverkas samtidigt och ges då av leverantören ett
batchnummer som är gemensamt för de 10 kretskorten.

Chargenummer Chargenummer är normalt sett en identifikation som kommer från
leverantören på den sats eller det parti som tillverkats av leverantören. Ett
chargenummer kan även anges i efterhand på ett serienummer eller
batchnummer i rutinen Serienummer/Batch.
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Aktivera spårbarhet på artiklar

I artikelregistret aktiverar du spårbarhet på artiklar med inställningen Spårbarhet. Det finns tre olika
tillämpningar av spårbarhet på artiklar enligt nedan.

Batch – kan sättas både på tillverkade och köpta artiklar. Vid inleverans till lagerplats anger du
ett batchnummer på den lagerplats som inleveransen ska göras. Då batchspårbarhet är
aktiverad kan inställningen Tillämpa bäst före-datum aktiveras. Ett bäst före-datum blir då
tvingande att välja när batchen skapas, t.ex. vid inleveransrapportering.

Serienummer – kan sättas både på tillverkade och köpta artiklar. På tillverkade artiklar hämtas
serienummer från nummerserien när tillverkningsorder skapas. För köpta artiklar anges
serienummer vid inleverans. Vid inleverans till lagerplats lägger du till serienummer på den
lagerplats dit inleveransen görs. Inleverans görs per individ och lagerplats.

Serienummer (endast uttag) – kan sättas enbart på köpta artiklar. Det används på material som
ska ha spårbarhet och som ingår i tillverkade artiklar med Serienummer som spårbarhet.
Serienumret för det ingående materialet skapas när det knyts till den tillverkade artikelns
serienummer under själva avrapporteringen. Det innebär att serienumret inte finns registrerat
på någon lagerplats i lagret, utan enbart i serienummerregistret.

Finns ett artikelsaldo när du aktiverar spårbarhet som Batch eller Serienummer visas en varning
att det finns saldo som saknar serienummer/batchnummer. Detta bör då åtgärdas genom att
serienummer/batchnummer får läggas till på befintliga lagerplatser och saldo i rutinen
Inventering.
Är artikelsaldot negativt går det inte att aktivera spårbarhet. Det går heller inte att aktivera
spårbarhet av typen Serienummer på en artikel som ingår som material i en aktiv
tillverkningsorder.
Artiklar med spårbarhet måste saldohanteras. Det innebär att artiklar av typen Fiktiv eller
Tjänst aldrig har spårbarhet.

Skapa nya lagerplatser vid inleverans

Systeminställningen Skapa ny lagerplats vid inleverans styr ifall nya lagerplatser skapas med automatik
vid inleverans, endera för alla artiklar oavsett spårbarhet eller endast för spårbara artiklar.

När den systeminställningen är aktiverad går det med systeminställningen Namnsättning av ny
lagerplats vid inleverans styra namnsättning av nya lagerplatser som, inget namn (förvalt tomt – du får
ange ett namn), åtta asterisker (********) eller ett löpnummer (i formen av *1001*, *1002* osv.).

Flytande lager

Inställningen Flytande lager i artikelregistret styr att lagerplatser som skapas för en artikel är flytande.
Det innebär att en sådan lagerplats tas bort från artikeln om saldot blir noll (0) vid ett uttag.
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Övriga lagerrapporteringar

Rutinerna Flytta lagersaldo, Inventering, Inventering i lista och Direkt lagerrapportering (kallades
Oplanerat uttag/inleverans i den tidigare generationen av MONITOR) hanterar alla material med
spårbarhet.

Rutinerna Ångra inleverans, Ångra avrapportering och Ångra utleverans hanterar spårbara artiklar. Ett
serienummer eller en batch kan t.ex. tas bort om en inleverans som skapade serienumret/batchen
ångras.

Rapportera inleverans/Mottagningskontroll

Om leverantören, artikeln eller orderraden harMottagningskontroll aktiverat görs
nedanstående åtgärder i rutinenMottagningskontroll och inte i rutinen Rapportera inleverans.
Har orderraden mottagningskontroll aktiverat är hela boxen Lagerplats inaktiverad.
Mottagningskontroll aktiveras på orderraden med kryssrutan Kontroll.

Spårbarhet på batchnivå

Vid inleverans av köpt artikel med spårbarhetsnivå Batch så kan batchnummer anges på lagerplatsen i
boxen Lagerplats för den markerade orderraden.

Förvalt föreslås "inköpsordernummer - positionsnummer" som batchnummer på lagerplatsen, men
andra inställningar går att göra i Nummerserier. Det är dock alltid fritt att manuellt ange vilket
batchnummer som helst.

Är inställningen Tillämpa bäst före-datum aktiverad på artikeln visas fältet Bäst före-datum på
lagerplatsen som då har ett datum föreslaget eller är tvingande att ange, beroende på inställningen på
artikeln. Det går även att ange chargenummer och koppla fil för certifikat på lagerplatsen i samband
med inleveransen. Samma batch kan läggas på flera lagerplatser och flera batcher kan också samsas på
samma lagerplats.

Vid inleverans av artikel med batchspårbarhet är det inte tvingande att välja en lagerplats att ange
batchnummer på. Det går att tillämpa att nya lagerplatser skapas vid inleverans, som då namnsätts
automatiskt och får föreslaget batchnummer. Det är bara när bäst före-datum tillämpas på en artikel
som datumet kan vara tvingande att ange. Bäst före-datum anges per batch.
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Spårbarhet på serienummernivå

Vid inleverans av köpt artikel med spårbarhetsnivå Serienummer så måste serienummer och antal
anges på lagerplatsen under knappen Serienummer i boxen Lagerplats för den markerade

orderraden.

Under knappen Serienummer läggs ett eller flera intervall till som baseras på det antal som också
anges. Ett prefix kan anges för alla serienummer i intervallet. Det går även att ange chargenummer och
koppla fil för certifikat till varje serienummerintervall i samband med inleveransen. Serienummer kan
också importeras från en textfil som innehåller serienummer. Det görs med knappen Importera
serienummer .

Vid serienummerspårbarhet så finns fortfarande det förvalda batchnumret på lagerplatsen (som vid
batchspårbarhet) och går att ändra. Även chargenummer kan anges på lagerplatsen och det går att
koppla filer för certifikat till dessa.

För köpta artiklar som har spårbarhetsnivå Serienummer (endast uttag) anges inga serienummer vid
inleverans. De hanteras i detta skede på samma sätt som artiklar utan spårbarhet.

Registrera tillverkningsorder

Spårbarhet på serienummernivå

När tillverkningsorder skapas på artiklar med spårbarhetsnivå Serienummer så kommer serienummer
alltid att läggas till på tillverkningsordern. Skapas tillverkningsorder manuellt eller via
tillverkningsorderförslag som inte är kopplat mot en kundorder tas detta nummer från en nummerserie
för serienummer. Detta finns i rutinen Nummerserier. Skapas tillverkningsorder från kundorder eller
kundorderkopplad tillverkningsorderförslag där serienummer redan är genererade, så ärvs dessa från
kundorderraden till tillverkningsordern.

I rutinen Nummerserier kan du på fliken Serienummer ange hur du vill att serienummer ska genereras.
Det finns förutom en ren nummerserie även möjlighet att aktivera andra prefix eller suffix.
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På tillverkningsorderdokumentet går det att visa serienumren. Det styrs per dokument med
inställningen Visa serienummer i rutinen Dokumentmallar – Tillverkningsorder.

Materialuttag till tillverkningsorder
När det kommer till materialuttag till tillverkningsorder vid spårbarhet så är automatiken lite striktare.
De artiklar som du vill ha automatiskt uttag på måste manuellt ställas in för det i rutinen Artikelregister.
Där finns olika nivåer på vad som måste vara uppfyllt för att automatiskt uttag ska vara tillåtet, t.ex. att
materialet ska vara klarerat till sin order.

Spårbarhet på batchnivå

Det finns flera rutiner där materialuttag kan rapporteras. Det är Avrapportera material, Avrapportera
tillverkningsorder, Avrapportera plocklista och Avrapportera spårbart material. Vilken rutin som
används är en smaksak.

I de tre förstnämnda rutinerna så hämtas lagerplatsfönstret upp och antalet anges på "rätt" lagerplats.
En rad per lagerplats och batchnummer visas i det fönstret. Är materialet inställt att tillämpa bäst före-
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datum (ställs in i artikelregistret) visas det datumet på respektive batch. Eventuellt chargenummer från
leverantör som angivits vid inleverans visas också.

I rutinen Avrapportera spårbart material hämtas först materialets rapportnummer och sedan anges
batchnumret. Rätt lagerplats väljs med automatik utifrån angivet batchnummer. Det går att rapportera
flera batcher i samma rapportering. Rapporterad kvantitet på batch föreslås som det lägsta av
restantalet och batchens saldo.

Rapportering kan med fördel göras med hjälp av streckkodsläsare.

Spårbarhet på serienummernivå

För material med spårbarhetsnivå Serienummer visas en rad per serienummer när man tar upp
lagerplatsrutan för materialet.

Rapportera operationer

Spårbarhet på batchnivå

När avrapportering görs av en operation som har spårbart material så dras normalt sett inte det
spårbara materialet av automatiskt från lagerplatsens saldo. Detta går dock att aktivera via
inställningen Tillåt automatiskt uttag i Artikelregistret. Om det spårbara materialet inte redan är
avrapporterat visas en varning när delar av det planerade antalet på operationen avrapporteras.
Varningen är en uppmaning att det spårbara materialet snarast bör avrapporteras.
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En operation med spårbart material kopplat till sig kan inte avrapporteras som färdig så länge det
spårbara materialet har rest. Då visas ett felmeddelande. Anledningen är att det spårbara materialet
måste avrapporteras. Det spårbara material som förbrukas måste anges så att materialet får noll (0) i
rest innan operationen kan färdigrapporteras. Detta är för att säkerställa spårbarheten.

När sista operationen avrapporteras med ett antal angivet så sker en lageringång, ungefär på samma
sätt som vid inleverans av inköpsorder. Förvalt föreslås tillverkningsordernummer som batchnummer.
Men det är fritt att ange vilket batchnummer som helst.

Sida 7 av 13
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



Det är heller inget tvång att ta upp lagerplatsfönstret vid lageringång då sista operation avrapporteras.
Det går som beskrivits tidigare att tillämpa att nya lagerplatser skapas och namnsätts automatiskt vid
inleveranser.

Spårbarhet på serienummernivå

När en operation avrapporteras på en tillverkad artikel som spårbarhetsnivå Serienummer och det
samtidigt finns spårbart material kopplat till operationen så visas ett fönster där tillverkat serienummer
knyts till spårbart material, då avrapporteringen sparas. I det fönstret anges vilket serienummer av den
tillverkade artikeln som tillverkats och vilka ingående serienummer/batcher som förbrukats till just det
serienumret. Ett serienummer per avrapporterat antal rapporteras i fönstret. Genom att knyta
serienummer/batch på materialet till det tillverkade serienumret uppnås individuell spårbarhet.
Systeminställningen Visa dialog för serienummer trots att alla redan har knutits samman styr om
dialogrutan ska visas för att koppla serienummer på tillverkad artikel med spårbart material, i de fall
när serienummer på tillverkad artikel föreslås och allt material har föreslagna
batchnummer/serienummer. Detta gäller även om det enbart finns ett kvarstående serienummer för
tillverkad artikel och ett i antal för material kvar att koppla.

Om materialet har spårbarhetsnivå Serienummer (endast uttag) så är det här som serienumret för
materialet anges.

Det går vid behov att döpa om serienummer i fönstret med hjälp av knappen eller så görs det

senare i rutinen Serienummer/Batch.

När sista operationen avrapporteras och det sker en lageringång så anges tillverkat serienummer på
lagerplatsen.
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Rapportera utleverans

Spårbarhet på batchnivå

När kundorder med spårbar artikel utlevereras finns två scenarier: plockning från lager eller leverans
från en kundorderstyrd tillverkningsorder.

När det inte finns en koppling mellan kundorder och tillverkningsorder är det fritt fram att välja valfri
lagerplats och därmed också vilken batch som helst. Det görs genom att lagerplatsfönstret hämtas upp
och ett antal anges på en lagerplats/batch.

Utlevereras en kundorder, där en kopplad tillverkningsorder producerat den spårbara artikeln, sköts val
av lagerplats och batch automatiskt. Detta eftersom samma lagerplatser som tillverkningen lagerlagts
på filtreras fram vid utleveransen. Det går då inte att välja några andra lagerplatser.

Antalet anges dock alltid på raden med lagerplats/batchnummer och utleverans sker.

Spårbarhet på serienummernivå

När utleverans av serienummer görs, via lagerplatsrutan, visas utlevererat serienummer på
dokumentet Följesedel levererat. Det sker ifall inställningen Visa serienummer är aktiverad för
dokumentet i rutinen Dokumentinställningar.

Söka information om serienummer och batcher

Rutinen Serienummer/Batch

Alla serienummer och batcher som skapas lagras i rutinen Serienummer/Batch. Här går det att se saldo
och lagerplats på valt serienummer eller batch, söka i gjorda rapporteringar osv.
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För ett serienummer som inlevererats till lager är det i rutinen enkelt att se vilka andra serienummer
som skapats i samma batch.

I fliken Spårbarhet i rutinen visas i två boxar vad valt serienummer eller batch består av och ingår i,
oavsett om det är batcher som är köpta eller batcher som tillverkats och sålts. I boxen Består av går det
att se hur ett serienummer eller batch är uppbyggd av andra batcher och serienummer. I boxen Ingår i
går det att se hur serienummer eller batcher förbrukats uppåt i kedjan ända till leverans av kundorder.
Navigering mellan olika serienummer och batcher görs genom att markera serienumret eller batchen.
Markeras t.ex. batchen för ett köpt material i Består av, så visas Ingår i för just den batchen. Snabbt
och enkelt går det alltså att söka uppåt och nedåt i förädlingskedjan!

Rutinen Serienummerlista

I rutinen Serienummerlista går det att se och uppdatera information lika som i Serienummer/Batch,
men för flera serienummer och batcher åt gången.

Rutinen Artikelregister

I boxen Lagerplatser i rutinen Artikelregister visar en artikel också information om serienummer och
batcher genom att du expanderar lagerplatsraden.
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Med knappen Gå till rutin på funktionsmenyn går det att länka sig till rutinen Serienummer/Batch

med markerat serienummer eller batchnummer inläst.

Rutinen Sök i spårbarhet

I rutinen Sök i spårbarhet går det att söka på flera serienummer och batcher åt gången. Rutinen har
selekteringsrader, där sökning kan ske t.ex. utifrån kundordernummer. Resultatet visas i två boxar vad
selekterade serienummer eller batcher består av och ingår i. Det är motsvarande information som finns
i fliken Spårbarhet i rutinen Serienummer/Batch.

Dokument och filer
Pallflaggor märks med serienummer eller batchnummer beroende på om man väljer att ha antal/kolli
som 1 eller skriver ut en pallflagga för ett större antal. På tillverkningsorderdokument indikeras
spårbarhet på material, operationer och färdig artikel.

Produktbeskrivning inklusive certifikat

Certifikat kan kopplas som externa filer till serienummer och batchnummer, endera i samband med att
dessa inlevereras till lager eller när som helst i rutinen Serienummer/Batch. När certifikatet kopplas så
ska Automatisk utskrift aktiveras i fönstret Filer.

När en artikel med serienummer eller batchnummer utlevereras på kundorder kan, förutom pallflagga
och följesedel, även en produktbeskrivning inklusive ett certifikat skrivas ut.

Beroende på artikelns spårbarhetsnivå skrivs det ut en produktbeskrivning för varje serienummer eller
batchnummer. Det dokumentet baseras på dokumentmallen Produktbeskrivning inklusive certifikat
(kallades tidigare Protokoll inklusive certifikat). Dokumentet genereras per serienummer/batchnummer
och position som utlevereras på kundordern, och fungerar som ett försättsblad till de certifikat som
automatiskt inkluderas på en separat sida i dokumentet. Dvs. alla certifikat som har kopplats som pdf-
filer, och har automatisk utskrift aktiverad på ingående material till levererat serienummer/batch,
inkluderas då tillsammans med produktbeskrivningen i samma dokument.

Dokumenten kan skrivas ut i samband med utleveransrapportering eller i efterhand i rutinen Skriv ut
leveransdokument.
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Exempel på produktbeskrivning till ett serienummer.

I rutinen Dokumentmallar kan du även skapa egna varianter av dokumentet Produktbeskrivning
inklusive certifikat.

Sammanfattning av skillnader
Här är en sammanfattning av skillnader i spårbarhetsfunktioner i Monitor G5 gentemot den tidigare
generationen av MONITOR:

Det är inte ett krav att lägga varje batch/serienummer på en unik lagerplats (om godset märkts
upp fysiskt).

Uppgifterna om serienummer/batch lagras i ett separat register, inte på lagerplatsen.

Det är enklare att söka, både uppåt och neråt i förädlingskedjan.

Det är enklare att rapportera spårbarhet, med möjlighet till korrigeringar (ångra).

Samma batch eller serienummer kan förekomma på olika artiklar, bara det är unikt för varje
artikelnummer.

Det går att ange annat batchnummer på tillverkad artikel, även fast föreslaget nummer är
tillverkningsordernummer.

Föreslaget batchnummer vid inleverans av inköpsorder är "inköpsordernummer -
positionsnummer".

Klarering kan göras per batch/serienummer (gäller både klarering på tillverkningsorder och
kundorder).

Spårbarhet hanteras på individnivå (serienummer) genom hela kedjan (inleverans, tillverkning,
utleverans). På artikeln väljs ifall serienummer ska hanteras i lager eller inte. Hanteras
serienummer inte i lager skapas serienumret när det knyts till tillverkat serienummer.

Hantering av dokumentation med utskrivna certifikat till kunden.
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Serienummer kan genereras vid fler tillfällen (Registrera tillverkningsorder).

Det går att döpa om serienummer.
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