
 

 

 

 

 

 

SAP-GIS INTEGRATIE 

 
Integratie tussen SAP EAM en GIS 
Werk sneller en efficiënter met uw SAP service- en onderhoudsprocessen 
 

 
 

 

 
 
Ideo, building performance through innovation 

De integratie tussen SAP en een Geografisch 
Informatie Systeem (GIS) biedt u de mogelijkheid om 
sneller en efficiënter om te gaan met uw SAP service- 
en onderhoudsprocessen. Met de Ideo SAP EAM-GIS 
integratie kunnen (deel)objecten zichtbaar worden 
gemaakt op een kaart in zowel SAP als GIS. Door het 
visualiseren en valideren van de objecten op de GIS 
kaart kunnen tijdens het creëren van meldingen fouten 
voorkomen worden. 
 
 

 
 

 

Gebruikers 

 Werkvoorbereiders / planners 

 Buitendienst medewerkers 

 Inspecteurs 

 Servicedesk 
 
 

Waarom SAP EAM-GIS integratie? 

Ideo biedt een SAP EAM-GIS integratie die bij 
verschillende processen ingezet kan worden. 
Denk bijvoorbeeld aan monteurs die op locatie 
onderhoud moeten plegen. Door via GIS Mobile een GIS 
kaart beschikbaar te stellen kan de monteur zijn 
werkzaamheden efficiënter uitvoeren.  
 
Met GIS Mobile kunnen de te onderhouden objecten 
zichtbaar gemaakt worden op de GIS kaart om daarna 
met SAP Mobile administratief de order van hetzelfde 
(deel)object af te handelen. 
 

Zo werkt GIS 

GIS is de technologie die het mogelijk maakt informatie 
of gegevens met een locatie gebonden component te 
creëren, beheren, analyseren en presenteren.  
Bekende voorbeelden van een GIS is Google Maps. Op 
deze kaarten kunt u gedetailleerd zoeken naar een 
locatie. De mogelijkheden van een GIS platform zijn 
eindeloos. Een GIS platform kan bijvoorbeeld als 
oplossing gebruikt worden voor het aanmaken van 
geografische kaarten en het aanbieden van specifieke 
SAP data op uw GIS kaart. 

 

Voorbeelden van mogelijke toepassingen:  
 

Identificeren (deel)object  
De Ideo SAP EAM-GIS integratie maakt het mogelijk om 
(deel)objecten vanuit SAP te tonen op een GIS kaart. 
Doordat medewerkers bij het aanmaken van een 
melding direct het juiste (deel)object selecteren wordt 
de melding nauw-keuriger geregistreerd. 
 

Tijdens het creëren van een melding kan de locatie van 
het object gevalideerd worden op de GIS kaart. Wanneer 
blijkt dat het gekozen object niet correct is, biedt de Ideo SAP 
EAM-GIS integratie de mogelijkheid om het object vanuit de 
GIS kaart aan te passen op de melding.  
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Creëren melding 
De Ideo SAP EAM-GIS integratie biedt de mogelijkheid om 
meldingen efficiënter aan te maken. U krijgt bijvoorbeeld een 
storing binnen van een specifiek object dat u zichtbaar maakt 
op uw huidige GIS kaart. Op basis van het gevonden object 
kunt u met enkele muisklikken een melding aanmaken in SAP 
vanuit de GIS kaart.  
 
Door de directe integratie tussen SAP en GIS zal een 
bevestiging met meldingsnummer aan de gebruiker worden 
getoond, waarna de melding direct afgehandeld kan worden. 

 

 

Mogelijkheden integratie 

De mogelijkheden van de Ideo SAP EAM-GIS integratie 
zijn eindeloos. Hieronder staan een aantal van de in de 
GIS applicatie beschikbare koppelingen: 
 

 Opzoeken van SAP objecten  

 Sluiten van de SAP werkopdracht 

 Rapporteren van SAP meetdocumenten 

 Installatie en de-installatie van objecten  

 Tonen van inspectie- en meethistorie 

 Oproepen van openstaande meldingen 
 

 

Voordelen Ideo SAP EAM-GIS 

De Ideo SAP EAM-GIS integratie brengt de volgende 
voordelen met zich mee: 

 

 
 Tijdsbesparing door snellere identificatie van 

de juiste objecten 

 Vermindering van fouten door visuele 
ondersteuning 

 Beter overzicht over de SAP objecten 

 Efficiëntie verbetering 

 Optimaal gebruik van uw bedrijfssysteem  

 Inzetbaar voor verschillende GIS oplossingen  

 Betere visualisatie van de aanwezige 
infrastructuur 

 

Meer informatie en contact  

Werk ook sneller en efficiënter met uw SAP service- en 
onderhoudsprocessen door de integratie tussen SAP 
en GIS.  
 
Ideo creëert maximale businesswaarde met de 
standaardisatie van service- en onderhoudsprocessen 
binnen organisaties. Onze focus ligt op de 
ondersteuning van het gehele operationele proces. We 
maken gebruik van de robuuste en betrouwbare SAP 
software. Ideo biedt onder andere oplossingen in 
Service Management, Asset Management, Mobility en 
Planning. Voor een snelle en succesvolle implementatie 
maakt u gebruik van onze ervaren Consultants.  
 
Verbeter ook uw service- en onderhoudsproces in SAP. 
Neem vandaag nog contact op.  
 
Tel. +31 (0)73 730 33 10 
info@ideo-nl.com 
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