Lagerställe
Vad är Lagerställehantering?
Lagerställe är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger stöd för att hantera olika lagerställen
och verksamhetsenheter i samma system. Det innebär att man från en verksamhetsenhet kan
"kliva in" i och arbeta och även administrera verksamheten på andra enheter i företaget.
Ordet Lagerställe används när det gäller distribuerat lager av färdigvaror (då man enbart
använder lagerstället till att "lagra varor"). När det är annan verksamhet på lagerstället
(tillverkning m.m.) så är det en Verksamhetsenhet. Grundfallet för lagerställehantering
kan kallas Verksamhetsenhet.
Grunddefinitionen gällande om det ska vara två olika företag eller två olika verksamhetsenheter (lagerställen) är om det är samma juridiska enhet eller inte. Är det samma juridiska
enhet så ska reskontror och redovisning samlas för ett företag och då kan det vara bra att
lägga upp två verksamhetsenheter.
På nästa sida beskrivs tre modeller för lagerställehantering. Bilderna visar order- och
materialflöden i de olika fallen.
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Lagerställe och verksamhetsenhet
Detta exempel visar en verksamhetsenhet på en ort med ett lagerställe på en annan plats.
På verksamhetsenheten sker inköp, tillverkning och försäljning. På lagerstället sker enbart
försäljning. Verksamhetsenheten kan utleverera till lagerstället via Lagerorder. Lagerorder är
en egen ordertyp i systemet för att kunna förflytta artiklar mellan olika lagerställen.

Två verksamhetsenheter, fall 1
Detta exempel visar två verksamhetsenheter på olika orter. På den ena enheten sker inköp,
tillverkning samt all försäljning. På den andra enheten sker montering. Båda enheterna kan
utleverera och inleverera varor mellan varandra via lagerorder.
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Två verksamhetsenheter, fall 2
Detta exempel visar två likvärdiga verksamhetsenheter som båda gör inköp, har tillverkning
samt försäljning. Båda enheterna kan utleverera och inleverera varor mellan varandra via
lagerorder. Här kan dessutom båda enheterna göra materialuttag för tillverkningsorder från
valfri enhet, men de är tvungna att inrapportera till den enhet tillverkningsordern tillhör.
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