
 

 

 

 

 

 

 

PLANNING 

 
SAP Multi Resource Scheduling 
Optimaliseer uw planningsprocessen 
 

 
 

 

 
 
Ideo, building performance through innovation 

Optimaliseer en automatiseer uw planningsprocessen 
met SAP Multi Resource Scheduling (SAP MRS). Of u nu 
10 of 100 medewerkers wil inplannen, SAP MRS is 
passend voor iedere organisatie die SAP gebruikt. SAP 
MRS is een door SAP ontwikkelde planningsoplossing 
en integreert naadloos met SAP ERP of SAP CRM. 
Verhoog de productiviteit van uw medewerkers en 
verbeter de dienstverlening van uw organisatie met dé 
planningstool van SAP.  

 

 
 

Gebruikers: 

 Planner, teamleider, werkvoorbereider, 

uitvoerende medewerker. 

 

Waarom SAP MRS? 

Voor veel organisaties is het een hele uitdaging om te 
zorgen dat de juiste gekwalificeerde medewerker, op 
het juiste moment, op de juiste locatie is met het juiste 
materiaal. SAP MRS helpt u om deze ‘puzzel’ te 
vereenvoudigen. SAP MRS beschikt standaard over 
zeer uitgebreide planningsfunctionaliteiten. Deze 
kunnen organisatie breed, maar ook voor één specifieke 
afdeling ingezet worden. Het gebruiksvriendelijke 
grafische planbord is één van die functionaliteiten.  
 
”Plannen met het grafische planbord” 
 
Met dit grafische planbord is het plannen van 
medewerkers en materieel een kwestie van ‘drag and 
drop’. Ingeplande en nog uit te voeren orders zijn 
hierdoor in één overzicht duidelijk te zien. 
 

 
 

 

Zo werkt SAP MRS  

De standaard SAP MRS oplossing biedt u onder 
andere de volgende functionaliteiten: 

 Planning via uw web-browser 

 Integratie met SAP ERP en SAP CRM 

 Integratie met SAP ERP modules HCM, PM, CS, 
PS, cProjects 

 Inzicht in beschikbare medewerkers 
(werkroosters, aan- en afwezigheid) 

 Visualisatie van flexibele werktijden  

 Plannen op basis van medewerker 
kwalificaties 

 Bezettingsrapportage op werkplek- en 
medewerker niveau 

 Registratie van aan- en afwezigheid via het 
planbord 

 Periodieke toewijzingen mogelijk 

 Integratie met uw mobiele oplossingen 

 Alerts: waarschuwingen bij het niet voldoen 
aan bepaalde planningscriteria 

 (Ad hoc) teams samenstellen  

 Inplannen van materieel & gereedschap 

 (Semi) automatische planning & optimalisatie 
van het planbord 

 Integratie met GIS software 

 Calculatie en visualisatie van reistijden 

 Integratie met pager, e-mail, SMS en CTI 
functionaliteit 

 Overal toegang tot de planningsinformatie via 
internet met de Web User Interface 

 Materiaalbeschikbaarheidscontrole 

 Statusbepaling en statusintegratie met de 
order- of operatiestatus 

 Bundelen van werkopdrachten 

 Mogelijkheden om HR gebruik te 
minimaliseren 
 

Inzage in locatie en reistijden 

Service- en onderhoudsafdelingen staan voor steeds 
lastigere/moeilijkere uitdagingen. Terwijl (interne) 
klanten zo snel mogelijk geholpen willen worden, dient 
u als organisatie de kosten verder terug te brengen. Het 
is daarom van belang om uw medewerkers zo optimaal 
mogelijk in te plannen en toch flexibel te blijven. Dit kunt 
u bereiken door SAP MRS te integreren met uw 
Geographic Information System (GIS), Black Box of 
Navigatie Systeem. SAP MRS berekent moeiteloos de 
reistijden. Daarbij hebt u met SAP MRS altijd inzage in 
de locatie van uw medewerkers. Als een klant belt over 
de aankomsttijd van de monteur kunt u die direct te 
woord staan en helpen met een passende afspraak. 
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Mobiliteit 

Koppel SAP MRS met uw (bestaande) mobiele service- 
of onderhoudsoplossing. Hierdoor beschikken uw 
medewerkers op locatie altijd over de allerlaatste 
werkopdrachten.  
 
”Koppel SAP MRS aan uw mobiele oplossing” 
 
De in SAP MRS ingeplande order is direct zichtbaar op 
het mobiele device van de medewerker. Uw 
buitendienstprocessen worden nog efficiënter doordat 
de medewerker op locatie direct de status van zijn 
opdrachten terugstuurt naar SAP MRS. Omdat de 
planner nu altijd op de hoogte is van de actuele 
planning, kan hij nu beter anticiperen op onvoorziene 
situaties.  
 

Planningsoptimalisatie 

Door de inzet van de SAP MRS Optimizer bent u in staat 
om met een druk op de knop een initiële dagplanning te 
maken of een bestaande planning te optimaliseren. 
Door middel van de gekozen optimalisatiestrategie, 
zoals SLA compliance, reistijd reductie of overwerk 
minimalisatie. Met de intelligent shifting functionaliteit 
kan er direct een spoedorder ingepland worden, waarbij 
de bestaande planning automatisch wordt aangepast. 
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met 
kwalificaties, medewerker beschikbaarheid en 
opdrachtstatus.  
 

Direct Inplannen 

De Direct Inplannen-module is een speciaal door Ideo 
ontwikkelde extra functionaliteit voor SAP MRS. Door 
deze module kunt u uw planningsproces verder 
automatiseren. U kunt deze module bijvoorbeeld 
gebruiken wanneer een klant belt met het callcenter om 
een afspraak te plannen. De callcentermedewerker kan 
eenvoudig de beschikbare tijdsloten uit het planbord 
oproepen en de klantenafspraak plannen in SAP MRS. 
Door gebruik te maken van de standaard geleverde web 
services kunnen klanten ook zelf hun afspraak online 
inplannen.                      

Door deze extra functionaliteiten krijgt u nog meer grip 
op uw planningsproces en verhoogt u de klant-
tevredenheid. 
 

 
 

Voordelen SAP MRS 

 Productiviteitsverbetering 
o Meer werk verzetten met dezelfde mensen 
o Hetzelfde werk met minder mensen 
o Snellere afhandeling van het proces 

 

 Verminderen operationele kosten 
o Minder overwerk nodig 
o Lagere reiskosten 

 

 Verhoogde efficiëntie  
o Business proces automatisering 
o Hogere ‘first time fix’ ratio 
o Aanbieden van nauwkeurige afspraken 

 

 

Meer informatie en contact 

Optimaliseer ook uw planningsproces en verhoog de 
klanttevredenheid.  
 
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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