
 

SAP Enterprise Asset Management en GIS 

Waar zat die gasleiding nou ook al weer precies, heb ik mijn monteur wel met de juiste materialen naar de juiste 

locatie gestuurd en heb ik alle relevante afsluiters gecontroleerd? Deze en vele andere vragen kunnen sneller, 

nauwkeuriger en eenvoudiger beantwoord worden door uw SAP systeem te integreren met een GIS … 

Asset manangement 

Asset Management heeft als doel dat uw assets een optimale bijdrage leveren aan uw primaire bedrijfsproces en 

de organisatiedoelstellingen.  

Service- en onderhoudsprocessen spelen een belangrijke rol in de lifecycle van deze assets: ze bepalen voor een 

groot deel hoe assets op een kosteneffectieve wijze ingezet worden, waardoor uw assets een optimale bijdrage 

blijven leveren. 

Het effectief managen van de processen en doelstellingen kan alleen als de juiste informatie, op het juiste  

moment beschikbaar is voor de juiste personen. 

Systemen 

Maar hoe krijg je die informatie op deze wijze beschikbaar? En om welke informatiebehoefte gaat het precies? De 

informatiebehoefte varieert namelijk per stadium in de levenscyclus van uw assets. Om deze informatie over uw 

assets beschikbaar te krijgen, wordt gebruik gemaakt van diverse systemen, zoals voor het maken en beheren van 

tekeningen en ontwerpen (CAD), het beheren van documenten (DMS), maar ook geografische informatiesystemen 

(GIS) en/of ERP-systemen (SAP). 

Veelal zijn deze informatiesystemen niet met elkaar verbonden of ze zijn niet optimaal op elkaar afgestemd.  

Kenmerken 

De kenmerken of de gevolgen van een niet-geïntegreerd systeemlandschap zijn: 

 Informatie verzamelen kost veel tijd 

 Data is niet compleet en/of actueel 

 Dubbele registratie van gegevens 

 Als geheel lastig af te stemmen 

 Onvolledig inzicht en overzicht 

 Delen van informatie is niet eenvoudig 

 Complexe koppeling tussen systemin 

Intergratie 

Door het koppelen en integreren van uw SAP systeem met een GIS, ontstaat automatisch een meerwaarde voor uw 

service- en onderhoudsprocessen en worden de bovenstaande punten voor een groot deel opgelost. Door data uit 

beide systemen te integreren, wordt informatie gecombineerd en centraal beschikbaar gesteld voor het efficiënter 

managen van deze processen.                                                                                                                                                                                                                    

 Beheer van assetdata 

 Aanvraag voor service/onderhoud 

 Voorbereiding van werkzaamheden 

 Planning van werkzaamheden 

 Terugmelden van werkzaamheden 

 Afsluiten, rapporteren en analyseren 

Per proces wordt hieronder aan de hand van diverse voorbeelden de voordelen toegelicht. 
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Meerwaarde SAP en GIS 

Aan de hand van de volgende service- en onderhoudsprocessen, wordt de meerwaarde van deze systeemintegratie 

beschreven: 

 

Beheer Assetdata 

Assets kunnen zowel in een GIS als in een SAP systeem geregistreerd zijn. Voor een object dat in beide 

systemen bestaat, wordt er voor de opslag van assetgegevens een strikte verdeling over de beide 

systemen gehanteerd. De best practice binnen ICT is immers dat data eenmalig wordt vastgelegd en 

daarna herbruikt wordt. Op hoofdlijnen betekent dit dat service- en onderhoudsgerelateerde assetdata 

wordt opgeslagen in SAP EAM, en alle geografisch en engineering gerelateerde data in het GIS. 
 

 

Aanvraag service/ onderhoud 

De kaart kan bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld bij het aanmaken van een melding of een 

aanvraag van service en onderhoud. De melder of aanvrager kan dan het betreffende object op de kaart 

opzoeken en gericht een melding aanmaken. 
 

  

Assets in SAP worden vastgelegd als 

functieplaatsen en equipment. Door deze 

functieplaatsen en equipment te voorzien van 

geometrie, krijgen zij een locatie op de kaart en 

kunnen ze gekoppeld worden aan de 

gerelateerde objecten in het GIS. 

Na de koppeling is het mogelijk om gegevens van 

een asset uit GIS op te halen in SAP en 

vervolgens de functieplaats of het equipment op 

de GIS kaart te tonen. Zo worden bijvoorbeeld de 

technische gegevens van leidingen uit GIS naast 

de onderhoudsgegevens van de pomp uit SAP op 

hetzelfde scherm getoond. 

 
Door middel van kaartlagen kan gekozen worden 

voor de weergave van andere SAP objecten en 

specifieke informatie uit GIS. 

 

Op dat moment is informatie over het object, de 

locatie, de omgeving en andere objecten in de 

omgeving beschikbaar voor de melder. Deze 

informatie kan gebruikt worden bij het aanleggen 

van de melding. Zo is bijvoorbeeld direct 

zichtbaar, of er meerdere meldingen voor 

hetzelfde object en op hetzelfde moment 

gemaakt zijn. 

 

De geometrie van de locatie wordt vervolgens bij 

de service- of onderhoudsmelding in SAP 

opgeslagen en is daarna ook beschikbaar voor 

de werkvoorbereider, voor de planner en voor de 

monteur tijdens de uitvoering. De informatie 

wordt als het ware al automatisch gedeeld voor 

verder gebruik in de keten. 

 

 



Werkvoorbereiding 

De werkvoorbereider heeft nu direct inzicht in de locatie en met alle juiste informatie ook meteen het 

gewenste overzicht. Actuele assetdata wordt opgehaald uit de twee systemen, waardoor de 

onderhoudshistorie en installatiegegevens direct beschikbaar zijn.  

 

 
 

 

Daarnaast kan de werkvoorbereider voor een bepaald gebied ook meerdere werkorders in een bepaalde 

status opvragen, deze worden dan direct op de overzichtskaart getoond. Op deze manier kan de 

werkvoorbereider eenvoudig werkzaamheden bundelen of prioriteren, waardoor het werk efficiënter 

wordt uitgevoerd. 

 

Planning 

De planner ziet alle opdrachten en beschikbare monteurs op de kaart en kan hierdoor optimaal plannen. 

Het bundelen van opdrachten, omdat deze zich in elkaars buurt bevinden, kan zo efficiënter 

plaatsvinden. 

Als bijvoorbeeld een monteur belt, omdat deze met zijn huidige planning niet verder kan, dan kan de 

planner eenvoudig herplannen door middel van de informatie op zijn kaart. 

 

UITVOERING 

De monteur in het veld krijgt zijn opdrachten op een mobiel apparaat mee. Door middel van de GPS 

functie, weet het apparaat altijd waar de monteur en zijn/haar opdrachten zich bevinden. Informatie over 

de objecten én de locatie zijn nu eenvoudig en snel te raadplegen.  

 
 

 

 

 

 

 

Terugmelding 

Bij de terugmelding van de werkzaamheden kunnen de gegevens in beide systemen worden teruggemeld 

voor verwerking. De monteur hoeft hier geen keuze voor een systeem te maken: de mobiele werkorder 

applicatie regelt dit zelf op de achtergrond. Bij het afsluiten van de werkopdracht, controleert het 

systeem op basis van de status of alle werkzaamheden zijn voltooid. Zo kan bijvoorbeeld gecontroleerd 

worden of alle afsluiters weer in de voorkeursstand staan. 

 

De precieze locatie van de leiding en de exacte 

materiaalbehoefte is op deze manier 

beschikbaar. Relaties met de omgeving zijn 

inzichtelijk, zodat veiligheidsmaatregelen (zoals 

de juiste stand van de afsluiters) genomen 

kunnen worden. Afhankelijk van de soort 

werkzaamheden en de locatie waar deze 

plaatsvinden, kan de communicatie met de 

betrokken partijen opgestart worden. 

 

In de order kan de werkvoorbereider schetsen of 

aantekeningen op de kaart maken en 

documentatie toevoegen, welke voor de 

uitvoering in het veld beschikbaar zijn. 

 

Andere opdrachten die  zich in de directe 

omgeving van de monteur bevinden, zijn op de 

kaart zichtbaar en kunnen zodoende eenvoudig 

opgepakt worden. Het systeem berekent 

automatisch de nieuwe route naar de volgende 

opdracht. 



Afsluiting, rapportage/ analyse 

Met behulp van de kaart controleert de backoffice de status van de werkopdrachten in het gebied waar de 

verschillende monteurs werkzaam zijn geweest.  

Door deze grafische weergave wordt snel duidelijk waar restwerkzaamheden moeten plaatsvinden en 

welke medewerker daar het beste voor ingepland kan worden. Met behulp van kleuren en iconen op de 

kaart krijgen assets, meldingen en orders direct een betekenis. Deze informatie wordt gebruikt om 

rapportages uit te voeren en vervolgens de juiste acties uit te zetten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van integratie 

De integratie van SAP EAM en een GIS voor de service- en onderhoudsprocessen biedt de volgende 

voordelen: 

 
 Besparing in tijd en daarmee kosten; door centrale ontsluiting en efficiënte voorziening van informatie uit 

meerdere systemen. 

 Data is actueel en correct; integratie dwingt efficiënt asset data management af. 

 Inzicht door nieuwe verbanden en patronen; de dimensie ‘Locatie’ wordt toegevoegd en  gerelateerde gegevens 

worden visueel gemaakt.  

 Snellere en betere beslissingen; het combineren van informatie zorgt voor direct inzicht en een vollediger 

overzicht. 

 Verlaging van risico’s; door het kunnen nemen van de juiste beslissingen 

 Informatie eenvoudig te delen; de locatie wordt toegevoegd aan de keten en is daardoor voor alle partijen 

beschikbaar. 

Architectuur 

Voor het realiseren van een dergelijke integratie tussen SAP EAM en GIS wordt idealiter gebruik gemaakt 

van de volgende onderdelen: 

 
 Een SAP Enterprise Asset Management systeem, gekoppeld aan een SAP HANA database. 

 Een GIS systeem, gekoppeld aan een ruimtelijke database. 

 SAP Geographical Enablement Framework (GEF). Dit Framework koppelt en integreert de SAP en GIS databases 

en ontsluit deze data in de geïntegreerde weergave schermen (User Interface) voor de procesafhandeling. 

 Geïntegreerde weergave schermen (UI), die op verschillende manieren ontsloten kunnen worden. Informatie 

kan via het web, via de backoffice, via apps en via mobiele apparaten beschikbaar worden gesteld. 

Zo kunnen bijvoorbeeld het aantal openstaande 

meldingen in een bepaald gebied, het soort 

onderhoudswerkzaamheden per stadsdeel of de 

verschillende onderhoudskosten per traject 

gerapporteerd worden. 

 

Door deze gegevens op de kaart weer te geven, 

ontstaan nieuwe inzichten en worden relaties 

tussen objecten uit SAP en gegevens in GIS 

duidelijk. 

 



SAP GEF 

Het SAP Geographical Enablement Framework (GEF) integreert SAP en GIS. Het framework is beschikbaar sinds 

begin 2017 en is gebaseerd op SAP best practices.  

GEF sluit naadloos aan op de product standaarden van SAP. Voor de implementatie van het Framework en de 

integratie van SAP met een GIS is een SAP HANA database nodig. 
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Het Framework kent de volgende eigenschappen: 

 

 

 

X en Y 

Het Framework gebruikt de SAP HANA Spatial database voor het vastleggen van de X- en Y-coördinaten 

voor SAP objecten. Door middel van een unieke sleutel kan een koppeling met hetzelfde object in GIS 

worden gemaakt. 

 

Standaard apps 

Het Framework wordt standaard uitgeleverd met een GEO Explorer en een GEO Editor. Dit zijn standaard 

applicaties waarmee objecten op de kaart getoond en gemuteerd kunnen worden. Het Framework zorgt 

er automatisch voor dat data uit de juiste systemen wordt opgehaald en data in de juiste systemen wordt 

gemuteerd. Het  

Framework levert eveneens templates voor het bouwen van eigen (Fiori/UI5) applicaties, bijvoorbeeld 

voor het aanleggen van een serviceaanvraag via de kaart.  

Daarnaast voorziet het Framework in een standaard integratie van de kaart in de standaard SAP 

transacties, zoals bijvoorbeeld het aanmaken van een functieplaats of equipment en het aanleggen en 

wijzigen van een service- of onderhoudsorder. 

 

 

 

 



Ontsluiting 

Naast de beschikbaarheid van GIS data in SAP, zorgt het Framework er ook voor dat er SAP data in GIS 

applicaties ontsloten kan worden door middel van specifieke services (REST). Het Framework kan op 

verschillende manieren worden ingesteld en is daarmee volledig aan te passen aan de specifieke 

wensen en eisen van de organisatie. De schermweergave van het Framework is gebaseerd op SAP Fiori 

design/UI5 en sluit daarmee aan op de design strategie van SAP. 

 

Deze architectuur zorgt voor een solide systeemlandschap en door de standaard SAP componenten, 

welke aansluiten op uw huidige SAP systeem, bent u verzekerd van een toekomstbestendige oplossing. 

 
 

Door uw SAP Enterprise Asset Management systeem te integreren met een GIS systeem, krijgen uw 

mensen een sneller, beter en vollediger inzicht in de belangrijkste aspecten binnen uw service- en 

onderhoudsprocessen. 

 

Hierdoor zijn medewerkers in staat om de juiste beslissingen te nemen, zodat uw assets een optimale 

bijdrage aan uw bedrijfsprocessen blijven leveren. De belangrijkste winstpunten zijn een besparing van 

tijd, kostenreductie en het verminderen van risico’s. 

 

Ideo heeft ervaring met het combineren en integreren van SAP EAM en GIS. Wilt u hier meer over weten? 

Neem dan contact met ons op en wij denken graag met u mee over een passende oplossing binnen uw 

bedrijf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Verbeter ook uw service- en                                                                                           

onderhoudsprocessen in SAP 

Neem vandaag nog contact op.  

Tel. +31 (0)73 730 33 10 

info@ideo-nl.com  


