
BE Group-kunder som använder affärssystemet MONITOR kan nu effektivisera orderprocessen med en 
enklare kommunikation genom att dra och släppa XML-filer. Detta är möjligt tack vare att BE Groups 
affärssystem och MONITOR har anpassats för att kunna ta emot och skicka XML-filer.

Snabbt, smidigt och säkert
I beställarens XML-fil finns all orderinformation som sedan snabbt och säkert går in i BE Groups system. När 
ordern har behandlats skickas en bekräftande XML-fil tillbaka till beställaren som då ”drar och släpper” filen i 
MONITOR och direkt får verifierat om att allt stämmer eller om det finns avvikelser. När ordern sedan är färdig att 
leverera hos BE Group skickas en leveransavisering till beställaren som då får tillfälle att förbereda godsmottagning 
och produktion inför den kommande materialleveransen. Slutligen skickar BE Group även fakturan som XML-fil. 
Vid varje tillfälle då en XML-fil skickas till kunden medföljer även en lättläst PDF-fil. 
 
”Kopplingen mellan MONITOR och BE Groups affärssystem gör att affärskommunikationen kan genomföras på 
ett smidigare sätt som även bidrar till förbättrad informationskvalité, menar Morgan Persson, VD på Monitor ERP 
System.”

Vill du veta mer? 
Kontakta din säljare på BE Group 
som därefter guidar vidare så att 
den elektroniska kommunikationen 
startas upp på rätt sätt. 
På www.monitor.se finns också mer 
information om hur en integration 
kan fungera för dig som använder 
MONITOR.

Använder ni MONITOR 
affärssystem?
- Då kan vi förenkla kommunikationen ytterligare.

 

Har du kunder eller leverantörer som kör MONITOR?

Affärskommunikation när den är som bäst
MONITOR-till-MONITOR är ett stöd för att förenkla din kommunikation med 

kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du t.ex. skickar/tar 

emot en order eller ordererkännande med e-post i MONITOR är en xml-fil 

bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITOR-

system. Filen importeras till MONITOR med hjälp av ”dra-och-släpp” med 

muspekaren direkt från e-postmeddelandet och in till MONITOR.

Händelse (kunden)

1. Skicka inköpsorder

4. Registrera ordererkännande på inköpsorder

6. Registrera avisering på inköpsorder

8. Registrera leverantörsfaktura

9. Skicka reklamationsrapport

11. Skicka leveransplan

Händelse (leverantören)

2. Registrera kundorder

3. Skicka ordererkännande

5. Skicka avisering

7. Skicka faktura

10. Registrera kundavvikelse

12. Registrera försäljningsprognos

De kommunikationshändelser där du kan använda denna möjlighet är:

Dessutom finns funktioner för att underhålla grunddata genom att sända och ta emot artikelinformation, priser, ledtider, 

årsvolymer och leverantörens artikelnummer via e-post. En skillnad är att det då bifogas en txt-fil som hjälp för import.

MONITOR-till-MONITOR

Hur ett föde kan se ut och underlätta vid användandet av MONITOR

I exemplet nedan ser ni hur en av våra kunder, Huddig AB, kan dra stora fördelar av att 

använda MONITOR då flera av deras kunder och leverantörer också använder MONITOR.

Som ni ser här till vänster har 

MONITOR även integration mot 

flera andra stora leverantörer.

Information från Monitor (www.monitor.se)

Information från Monitor (www.monitor.se)

Händelse (kund)

1. Skicka inköpsorder

4. Registrera ordererkännande på inköpsorder

6. Registrera avisering på inköpsorder

8. Registrera leverantörsfaktura

Händelse (BE Group)

2. Registrera kundorder

3. Skicka ordererkännande

5. Skicka leveransavisering

7. Skicka faktura

Kommunikationshändelser som kan förenklas med denna lösning.

Mer information finns på www.monitor.se
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