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SPECIALISEREDE CAD/CAM LØSNINGER TIL 
PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER.
Edge-Team er en af landets største CAD/CAM leverandører. Du får en 

samarbejdspartner der kender alle facetter fra konstruktion til produktion.

www.edge-team.com
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Edge-Team 
Muslingevej 38 
8250 Egå 

D (+45) 7020 0392  
W edge-team.com 
@  info@edge-team.com

Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk

STOCKHOLM:
På plads i den svenske ho-
vedstad i slutningen af sep-
tember var ikke færre end
1.050 branchefolk, der ud
over lanceringen tog del i en
række forskellige brugerse-
minarer på dagen inklusiv
flere minikurser.

I over otte år har den femte
generation af Monitor ERP-
softwaren (G5), ifølge Moni-

tors danske salgsansvarlig
Steen Stølsvig, været under
udvikling (virksomheden
grundlagdes i 1974), men til
trods for at ”alt er nyt” er ”alt
stadig light”, lyder det fra
Hudiksvall-firmaet.

Overordnet er G5-versio-
nen optimeret og designet
med henblik på at gøre soft-
waren lettere og mere smidig
at gå til.

Herunder er ikke mindst
integrationen af mobile plat-
forme kommet i centrum

med henblik på anvendelse
af forretningssystemet ek-
sempelvis ved kundebesøg
for brugervirksomhedens
sælgere.

I alt introduceres der, iføl-
ge producenten, flere tusin-
der nyheder og forbedringer
med G5.

Ud over en moderne bru-
gergrænseflade med en høj
genkendelsesfaktor er der
tilkommet større ydeevne og
forbedrede beregningsmeto-
derutiner med henblik på at
opnå en grundigere og yder-
ligere forbedret forståelse af
brugerens produktion, påpe-
ger Monitor-folkene.

På logistiksiden frem-
hæves en overskuelig hoved-
plan samt forfinede og detal-
jerede muligheder for detail-
planlægning helt ned på ti-
mebasisniveau, hvorved bru-
geren får yderligere kontrol
over virksomhedens produk-
tionsprocesser.

Det grafiske design, mu-
lighed for Co-produktion og
planlægning i grupper giver
desuden en række værktøj til
at forbedre værdiskabelsen,

understeges det. Og med en
ny App kan brugerens oplys-
ninger nu tilgås uanset, hvor
i verden denne befinder sig.

Endelig introducerer G5
også et nyt niveau for fleksi-
bilitet på tværs af softwaren,
hvilket eksempelvis har
medfør muligheder for at de-
signe blandt andet egne li-
ster, rapporter og dokumen-
ter, påpeger producenten.

Udrulningen af G5-

opdateringen vil foregå
løbende, og den første etape
med den danske version for-
ventes klar til kunderne i
slutningen 2017 eller start
2018.

G5-versionen er gratis for
kunder med en opdaterings-
aftale.

I alt har et team på 40 med-
arbejder arbejdet på opdate-
ringen, og omkostningerne
vurderes at have rundet i 

omegnen af 300 millioner
kroner.

Monitor-softwaren er
målrettet fremstillingsvirk-
somheder som et ledelses-
redskab til at skabe overblik
og styre virksomhedens øko-
nomi såvel som produktion.

I dag anvendes det af om-
kring 2.500 virksomheder i
Norden, fremhæver virk-
somheden.

Med målet om at samle de to
virksomheder på Gevninge-
adressen inden for de kom-
mende seks måneder, har LH
Maskinfabrik og Ingemann
Maskinfabrik fusioneret
virksomheden med Lars
Hjulman som administreren-
de direktør mens Helge In-

gemann er valgt som besty-
relsesformand.

Det sker for at imødekom-
me eksisterende såvel som
fremtidige kunder samt det
globale markeds krav til øget
fleksibilitet, kapacitet, kapa-
bilitet, viden og kompeten-
cer.

Den fusionerede virksom-
heds konstellation bliver
fortsat med Bo Ingemann
som ansvarlige for teknisk
salg, Helge Ingemann som
bestyrelsesformand og så vil
Lars Hjulmann tiltræde stil-
lingen som fusionens admi-
nistrerende direktør.

Ved fusionen vil medarbej-
dere og kontaktpersoner
iøvrigt forblive uændret,
men det er målsætningen at
samle aktiviteterne på Inge-
mann Maskinfabriks eksiste-
rende produktionsareal i
Gevninge. 

jn

LH Maskinfabrik og Ingemann Maskinfabrik fusionerer
Officielt er LH Maskinfabrik i Regstrup fusioneret med Ingemann
Maskinfabrik i Gevninge pr. 1. oktober. 

Helge Ingemann (t.v.) og sønnen Bo Ingemann kunne sidste
år fejre Gevninge-virksomhedens 40 års-jubilæum. Nu fusi-
oneres virksomheden med LH Maskinfabrik.

Monitor G5 lanceret
Ved et større event i forrige uge lancerede den svenske
softwareproducent Monitor ERP System den femte 
generation af firmaets forretningsstyringssoftware
målrettet produktionsvirksomheder: Monitor G5.

Bag om G5

Teknikken i Monitor G5 er, ifølge producenten, helt ny
og bygger på en tre-lags-arkitektur i forhold til anven-
dergrænsesnittet, forretningslogik og databaselager. Alt
forretningslogik ligger på serveren (der er kundens
egen), mens klienten alene præsenterer anvendergrænse-
snittet. Og som bruger kan der endvidere frit placeres
indhold på et interaktivt skrivebord. Det kan eksempel-
vis være belægningsplanen, genveje til favoritrutiner el-
ler links til websider. Kraftfuld teknik kombineret med
et moderne, men bekendt brugergrænsesnit, giver alt i
alt et betydeligt overblik over alla arbejdsrutiner, frem-
hæver Monitor ERP System.

Det er femte gang på over 30 år, at Monitor ERP-systemet kommer i en ny generation. Og
ikke færre end 1.050 branchefolk/brugere var på plads i Stockholm ved lanceringen.
Udrulningen vil ske gradvist over de kommende år og skal være fuldt indfaset om ti år.
Sidst i 2017 forventes den første del af den danske version. Fra Danmark deltog den salgs-
ansvarlige ingeniør, Steen Stølsvig (t.v.). Her sammen med International Management-
medarbejder, Jonas Persson.


