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SAP Document Management System 
Beheer al uw documenten op gestructureerde wijze 

 

 
 

 

 
 
Ideo, building performance through innovation 

Uw service- of onderhoudsproces wordt vaak 
ondersteund door allerlei documenten zoals 
tekeningen, vergunningen, instructies en notities. SAP 
Document Management System (DMS) stelt u in de 
gelegenheid om uw documenten op een 
gestructureerde wijze te beheren. Zo bent u in staat 
snel de juiste documenten te gebruiken in al uw 
bedrijfsprocessen. 
 

Gebruikers 

• Alle SAP gebruikers  

 

Waarom DMS? 

Uit een onderzoek van Gartner Research is gebleken dat 
uw medewerker gemiddeld 8 uur per week bezig is met 
overbodige document handling. U kunt dus gemakkelijk 
uitrekenen wat een documenten beheersysteem u 
oplevert door een reductie van de interne kosten. 
 
Rekenvoorbeeld interne kosten: Indien binnen een 
bedrijf met 500 medewerkers die regelmatig met 
documenten werken, per medewerker 1 uur per week 
bespaard kan worden op overbodige document 
handelingen, dan kan dit een besparing van € 1 miljoen 
per jaar opleveren: 
 
1 UUR REDUCTIE PER WEEK X 40 WERKWEKEN PER JAAR X €50 

UURTARIEF X 500 WERKNEMERS = € 1 MILJOEN 
Ook zijn nog andere financiële voordelen te behalen, 
zoals minder claims en minder omzetdaling door 
gemiste productie. 
 

 

 

 

Zo werkt DMS 

Het Document Management System is volledig 
geïntegreerd in de SAP omgeving. Hierdoor kunnen de 
documenten naadloos opgenomen worden in de 
verschillende bedrijfsprocessen in SAP. 
 

Een goed documenten beheersysteem, zoals SAP DMS, 
heeft de volgende hoofdeigenschappen: 

• Goede toegankelijkheid 

• Snelle zoektijd en validatie 

• Goede kwaliteit en betrouwbaarheid 

• Informatiebeheer 

• Distributie 

• Veilige opslag 
 
Deze hoofdeigenschappen worden binnen SAP DMS 
gewaarborgd door de ondersteuning van de volgende 
componenten: 
1. Geïntegreerde viewer 
2. Flexibele gebruikersinterfaces 
3. Zoekmechanismen 
4. Open Interfacing 
5. Folder Management 
6. Veiligheid en toegankelijkheid 

 

1 Geïntegreerde viewer 

Door de geïntegreerde viewer worden documenten in 
SAP schermen getoond. 
Deze viewer kan 
verschillende soorten files 
verwerken waaronder 3D  
tekeningen. Daarnaast is 
het mogelijk deze 
tekeningen te voorzien 
van commentaar met 
behulp van de red lining functionaliteit. Tenslotte 
kunnen elektronische stempels op de document 
worden toegevoegd. 
 

2 Flexibele gebruikersinterfaces 

SAP kent verschillende soorten mogelijkheden om de 
DMS documenten in SAP te benaderen en te verwerken. 
Afhankelijk van het soort gebruiker (bijv. een 
gelegenheidsgebruiker, externe firma, archivaris of 
systeembeheerder) kan een bepaalde gebruikers 
interface gebruikt worden. Men kan gebruik maken van 
de SAP GUI, Web-based pagina’s of een plug-in in 
Windows Explorer.  
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3 Zoekmechanismen 

Om een document snel op te zoeken zijn diverse 
zoekmechanismen voor handen. Men kan bijvoorbeeld 
zoeken op attributen van een document. Maar het is 
ook mogelijk om te zoeken op teksten van documenten 
(zgn. vol-tekst zoeken). Of op een combinatie van beide: 
attributen en vol-tekst zoeken. Deze functionaliteit kan 
standaard geconfigureerd worden. Om deze vol-tekst 
zoekfunctionaliteit nog krachtiger te maken en ook te 
kunnen zoeken binnen SAP objecten (zoals meldingen, 
orders, functieplaatsen), heeft Ideo een apart product 
ontwikkeld: “Ideo’s zoekmachine add-on”. Meer 
informatie hierover is op te vragen via onderstaande 
gegevens. 
 

 

4 Open Interfacing 

De visie van SAP is een 
platform te bieden dat het 
mogelijk maakt om met 
applicaties van derden te 
communiceren. Zo zijn er een 
aantal gecertificeerde CAD 
interfaces  beschikbaar 
(Autocad, Inventor, Catia, 
Solidworks, Solid Edge, etc.). 
Daarnaast heeft SAP een 
eigen product wat met SAP 

DMS integreert voor 3D product ontwikkeling: Visual 
Enterprise.  
 

Hiermee kan men bijvoorbeeld eenvoudig op basis van 
3D modellen productieorders en stuklijsten genereren.  
Tenslotte is het met SAP DMS ook mogelijk met 
Microsoft Office applicaties te integreren, waarbij 
gegevens uit SAP in de Office applicatie gebruikt 
kunnen worden. 
 

5 Folder Management 

SAP Folder Management gaat nog een stap verder dan 
het SAP Documenten Management Systeem. Dit 
product stelt u in staat om de ordners in uw kasten te 
vervangen door elektronische ordners. Deze 
elektronische ordners (records) kunnen gearchiveerde 
documenten, SAP DMS documenten, 
SAP stamgegevens en documenten van andere 
applicaties dan SAP bevatten. Vanuit deze records is 
het mogelijk uw werkproces en workflows op te 
starten. 
 

6 Veiligheid en toegankelijkheid 

SAP DMS maakt gebruik van een speciale “laag” die 
binnen elke SAP omgeving aanwezig is. Deze 
Knowledge Provider laag zorgt er onder andere voor dat 
documenten beveiligd opgeslagen kunnen worden. Ook 
de wijze van opslag kan men hierin configureren; of de 

documenten nu op een netwerk locatie, in de SAP 
database of in een content server worden opgeslagen; 
de documenten zijn beschermd tegen toegang via “de 
achterdeur”. Bovendien beschikt SAP over een 
uitgebreid autorisatie concept. Aan gebruikers worden 
rollen toegekend die bepalen welke informatie voor hen 
beschikbaar is en welke proces stappen deze 
gebruikers mogen uitvoeren. 
 

Voordelen SAP DMS 

SAP Document Management System heeft grote 
meerwaarde voor uw bedrijf om de volgende redenen: 

 Wettelijke bepalingen:  
o De overheid heeft een aantal regels 

opgesteld waaraan u moet voldoen, omdat 
u anders bijvoorbeeld niet de vereiste 
vergunningen krijgt. 

 Veiligheid en Milieu:  
o Personeel is een succes factor in uw 

bedrijf die u natuurlijk zo goed mogelijk 
wilt beschermen. En het is erg belangrijk 
om de zaken rondom milieu 
verantwoordelijkheid op orde te hebben. 

 Efficiency:  
o Naast personeel zijn het vaak uw 

machines en/of installaties die uw 
producten vervaardigen. De effectiviteit 
moet zo hoog mogelijk blijven.  

o Daarom probeert u situaties die leiden tot 
een machinestilstand of een andere vorm 
van effectiviteitsvermindering te mini-
maliseren. 

 Kennismanagement: 
o Om als organisatie zo flexibel mogelijk te 

zijn in de inzet van eigen en externe 
arbeidskrachten, moet kennis goed 
toegankelijk en snel te vinden zijn. 

 

Meer informatie en contact 

Werk ook efficiënter door al uw bestanden op 
gestructureerde wijze te beheren.  
 

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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