
 

 

 

 

 

 

PLANNING 

 
SAP MeerJarenOnderhoudsPlanning 

Leg voor meerdere jaren uw onderhoudsplanning vast 
 

 
 

 

 
 
Ideo, building performance through innovation 

SAP MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) is een 
oplossing waarmee op een gefundeerde wijze een 
onderhoudsplanning voor vastgoed voor meerdere 
jaren kan worden vastgelegd. Deze oplossing is 
geschikt voor allerlei soorten vastgoed zoals kantoren, 
bedrijfsruimten, winkels, woningen, garages en 
fabrieksgebouwen. Ook kunnen hiermee alle soorten 
onderhoudsactiviteiten worden begroot, zoals 
inpandig en uitpandig onderhoud, tuinonderhoud, 
infrastructureel onderhoud en bestratingen. 
 

 
Gebruikers 

• Facilitair back-office medewerkers 
• Vastgoed inspecteurs en werkvoorbereiders 

 
Waarom MJOP? 
De MJOP-oplossing is geïntegreerd met andere SAP-
onderdelen. Verder is de planning het startpunt om het 
planmatig onderhoud in SAP voor te bereiden, te 
plannen en af te handelen. Hiervoor kunnen orders, 
projecten en onderhoudsplannen worden ingezet. 

 
“De begroting gemakkelijk analyseren” 
 

Door deze integratie wordt het mogelijk om de begrote 
en de werkelijk gemaakte kosten te vergelijken. Zo kan 
de begroting gemakkelijk geanalyseerd worden en 
worden eventuele verbeterpunten bloot gelegd.  
 

U kunt MJOP toepassen voor bijvoorbeeld: 
• Begroting tuinonderhoud en bestrating van 

terreinen; 
• Planmatig onderhoud voor verhuurobjecten 

van een woningcorporatie; 
• Periodiek onderhoud (binnen en buiten) van 

bedrijfsgebouwen door de facilitaire dienst. 

 

 

Zo werkt MJOP 

De MJOP module bestaat uit 4 sub modules: 

 Kostendatabase 

 Templates 

 Meerjarenonderhoudsplanning 

 Jaarbegroting 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
De kostencalculatieregels vormen de basis van de 
MJOP module. Deze regels kunnen aangemaakt en 
beheerd worden in de module zelf, maar kunnen ook 
worden geïmporteerd vanuit een externe 
kostendatabase. Ook het doorvoeren van 
prijsindexeringen wordt ondersteund. Het 
calculatieniveau kan zowel grof als gedetailleerd 
(bestekniveau) worden ingesteld. 
 
 
Door het gebruik van calculatietemplates kunnen 
begrotingen sneller worden opgebouwd. Een template 
is een voorgedefinieerde set van calculatieregels, die 
binnen een begroting meerdere keren gebruikt kan 
worden. Voorbeelden hiervan zijn: badkamer renoveren, 
dakkapel zetten, etc. 
 
 
Het meerjarenplan wordt op eenvoudige wijze opgezet 
door de templates te koppelen aan de bouwdelen en/of 
elementen van het vastgoed. Daarbij is het mogelijk 
verschillende scenario’s door te rekenen. Vervolgens 
kan vanuit het meerjarenplan het jaarplan worden 
gedestilleerd. Dit jaarplan kan daarna verder worden 
gedetailleerd om tot een nog specifiekere begroting te 
komen. 
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Features 

De MJOP applicatie biedt de volgende mogelijkheden: 

 integratie met iedere (gewenste) 
vastgoedstructuur; 

 mogelijkheid tot het werken met zowel een eigen 
kostendatabase als een externe kostendatabase; 

 versnelde opbouw van calculaties door het 
gebruik van templates; 

 ondersteuning van doorvoering van 
prijsindexeringen door versiebeheer en 
kostenupdate; 

 kopieerfunctionaliteit, waardoor verschillende 
begrotingsscenario’s snel op te zetten zijn; 

 integratie met (mobiele) conditiemetingen; 

 integratie met het verdere 
orderuitvoeringsproces. 

 

Mobiele NEN2767 Opname 

Bij het opzetten van de planning kunnen de 
conditiemetingen vanuit de mobiele inspectieapplicatie 
worden geraadpleegd. Deze inspectiemodule kan de 
conditiemetingen volgens NEN2767 richtlijnen 
uitvoeren. Met behulp van de Ideo’s mobiele oplossing 
voor de NEN2767 opname, kan men “in het veld” de 
inspectie uitvoeren en worden de opgenomen gegevens 
automatisch geïntegreerd in de MJOP, inclusief foto 
materiaal. 
 

Voordelen MJOP 

MJOP heeft om de volgende redenen grote 
meerwaarde voor uw bedrijf: 
 

 Structurering planmatig onderhoud 
o Een gestructureerde opzet van uw 

planmatig onderhoud door het gebruik 
van standaard templates en 
coderingen (zoals NL-SfB). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Liquiditeitsbeheer 

o Door het kostenoverzicht op langere 
termijn ziet u tijdig de verplichtingen 
die u aan moet gaan. 
 

• Communicatie  
o Door een duidelijke onderbouwing van 

de onderhoudswerkzaamheden wordt 
de beoordeling en goedkeuring van de 
budgetten door management en 
directie eenvoudiger.  
 

• ICT-kosten 
o MJOP is een volledig in SAP 

geïntegreerd product en past dus 
perfect binnen een SAP-tenzij-beleid. 
Er zijn hierdoor geen kosten voor de 
interfacing met andere applicaties en 
geen verrassingen tijdens upgrades. 

 

Meer informatie en contact 

Leg ook voor meerdere jaren uw onderhoudsplanning 
vast met SAP Meerjarenonderhoudsplanning.   
  
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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