
 

Refurbishment 

Refurbishment is het proces waarin een defect onderdeel, bijvoorbeeld een pomp, wordt gereviseerd om op die 

manier de conditie/staat van het onderdeel te verbeteren. Sinds EHP4 is er een aparte reparatieorder waarin 

kan worden aangegeven dat onderdelen voor revisie moeten worden aangeboden. Hierbij kan worden gekozen 

voor interne of externe verwerking. In dit artikel wordt het refurbishment proces voor in-house reparatie 

besproken. Externe verwerking via subcontracting zal in een volgend artikel worden besproken. 

Het refurbishment proces bestaat globaal gezien uit een cyclus van 8 stappen. Deze stappen zullen aan de hand 

van een voorbeeld over een defecte pomp worden doorlopen. Aan het begin van de cyclus zal de conditie van de 

pomp ‘Defect’ zijn en na de reparatie zal deze ‘Refurbished’ zijn.  

 

 

Wanneer een onderdeel gerepareerd moet worden, dient er in SAP te kunnen worden vastgelegd wat de conditie 

(en de financiële waarde) van het onderdeel is. Om onderscheid te kunnen maken in de condities van de 

onderdelen, kunnen er categorieën worden aangemaakt voor gescheiden waardering van het onderdeel (split 

valuation). Dit is vrij in te richten, en kan bijvoorbeeld zijn: nieuw, defect en refurbished, of bruikbaar en 

onbruikbaar.  

Om te kunnen bepalen welk onderdeel nieuw, defect of al een keer gereviseerd is, is het noodzakelijk de 

onderdelen individueel te kunnen registreren. Dit kan door middel van serienummering. 
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Reparatie defecte pomp 

1. Functieplaats Equipment/Materiaal 

In dit voorbeeld is de functieplaats een zuiveringsinstallatie waarvan een equipment ‘pomphuis’ met artikel 

‘pomp’ defect is. 

In transactie MMBE kan voor het onderdeel gecontroleerd worden hoeveel onderdelen er op voorraad liggen. 

Daarin is ook te zien dat er drie conditie types zijn voor dit onderdeel.  

 

 

 

2. Onderhoudsorder 

Om de zuiveringsinstallatie weer operationeel te krijgen moet de pomp worden vervangen. Hiervoor wordt een 

onderhoudsorder aangemaakt. In de componentenlijst moet als bestelhoeveelheid -1 worden ingevoerd om aan 

te geven dat dit artikel terug moet naar het reparatiemagazijn. In de order kan ook meteen een vervangend 

artikel worden opgegeven. Bijvoorbeeld ‘sparepart 1’ met conditie ‘nieuw’.   

 

 

3. Equipment uitbouwen. 

De pomp wordt uitgebouwd, en een vervangende pomp wordt vervolgens ingebouwd. Een equipment kan via 

transactie IE4N worden uitgebouwd, waarbij ook kan ook worden aangegeven dat het equipment defect is. Dit 

gebeurt door in het veld waardering soort ‘Defect’ in te vullen.  



 

4. Goederenafgifte 

Het uitgebouwde equipment wordt vanuit het onderdelenmagazijn afgegeven aan het reparatiemagazijn. Via 

transactie MIGO kan het artikel naar het reparatiemagazijn worden overgeboekt. Dit kan door de goederenafgifte 

te boeken van de bijbehorende onderhoudsorder. De conditie van het materiaal is nog steeds ‘Defect’. In 

transactie MMBE kan worden gecontroleerd of er een ‘Defect’ materiaal is bijgekomen. 

5. Reparatieorder 

Na de goederenafgifte ligt er een defecte pomp in het reparatiemagazijn. Ten behoeve van de revisie zal hiervoor 

een reparatieorder worden aangemaakt (met behulp van transactie IW81). Daarin kan worden aangegeven voor 

welk equipment de reparatie moet worden uitgevoerd, het artikel en het juiste serienummer worden dan 

automatisch geselecteerd. Ook kan worden aangegeven naar welke waarderingssoort het artikel moet worden 

opgewaardeerd. In dit geval dus van ‘Defect’ naar ‘Refurbished’. 



 

 

6. Goederenafgifte 

Nadat de reparatieorder is aangelegd, wordt er opnieuw een goederenafgifte gedaan om het artikel voor de 

reparatie uit het magazijn te onttrekken. In transactie MMBE is te zien dat er 1 ‘Defect’ materiaal minder 

voorradig is.  

7. Reparatie 

De reparatie wordt in deze stap uitgevoerd. De monteurs repareren het onderdeel en zullen later in het proces de 

uren, kosten en verbruikte materialen terugmelden op de reparatieorder. 

8. Goederenontvangst 

De pomp is gerepareerd en kan weer aan het onderdelenmagazijn worden overgedragen. Dit kan via transactie 

IW8W. De conditie van het materiaal wordt hier gewijzigd van ‘Defect’ naar ‘Refurbished’. Hierdoor wordt ook de 

financiële waarde van het onderdeel aangepast. 



 

Via transactie MMBE is te zien dat er van het materiaal met conditie ‘Refurbished’ 1 artikel bij is gekomen. Via 

transactie IQ03 toont per artikel een overzicht  van de verschillende condities waarin deze beschikbaar zijn: 

 

Hier is te zien dat het equipment ‘Pomphuis2’ weer is gerepareerd en gebruikt kan worden voor een toekomstige 

onderhoudsorder. Het refurbishment proces is hiermee afgerond. In een volgend artikel wordt subcontracting 

beschreven. Subcontracting ondersteunt het proces om onderhoud uit te voeren op locatie van een externe 

partij.  

 

Vereisten 

De volgende business functions dienen te worden geactiveerd om gebruik te kunnen maken van het 

Refurbishment en Subcontracting proces: 

 DIMP 6 

 Refurbishment and Subcontracting (LOG_EAM_ROTSUB) 

 Refurbishment and Subcontracting 2 (LOG_EAM_ROTSUB_2) 

 Serial Numbers in Purchasing (LOG_MM_SERNO) 

 

 



Verder moet de volgende customizing beschikbaar te zijn: 

 ‘Gescheiden waardering’ (split valuation) is actief, en minimaal 2 waarderingssoorten zijn opgegeven. 

 Een serienummer profiel is gedefinieerd 

In de artikelstam moet een serienummer profiel worden opgegeven, en moet het artikel voor alle 

waarderingssoorten zijn opgevoerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Verbeter ook uw service- en                                                                                           

onderhoudsprocessen in SAP 

Neem vandaag nog contact op.  

Tel. +31 (0)73 730 33 10 

info@ideo-nl.com  


