
 

 

Tips en Tricks voor MRS in het dagelijks gebruik 

 
Omdat MRS veel functies en mogelijkheden bevat, zullen tips over de meest gebruikte functies van MRS over 

drie artikelen verdeeld worden. Deze zijn onderverdeeld in drie onderwerpen: plannen, tijdstoewijzingen en lay-

outs. Hieronder volgt een kort overzicht van de functies die per onderwerp besproken worden. 

 
Plannen 

 Plannen met meerdere beeldschermen 

 Meerdere taken in één keer op een persoon plannen 

 Planner van taak of tijdstoewijzing achterhalen 

 

Tijdstoewijzingen 

 Snel aanmaken van tijdstoewijzingen 

Kopiëren van tijdstoewijzingen 

Periodieke tijdstoewijzingen aanmaken 

 
Lay-outs 

 Aanmaken van lay-out 

▪ Sortering van gegevens 

▪ Filtering van gegevens 

▪ Opslaan van de lay-out 

 Delen van lay-outs met andere planners 

 
In dit artikel zullen de tips over plannen besproken worden. Hoe er gemakkelijk met gebruik van meerdere 

beeldschermen gepland kan worden. Ook het in één keer inplannen van meerdere taken op een persoon 

passeert de revue. En de mogelijkheid om in te zien, wie een taak heeft ingepland of verschoven.  

 

 

Plannen met meerdere beeldschermen 

Planners werken vaak met meerdere beeldschermen tegelijk, het MRS Planbord wordt altijd in één scherm 

geopend. Toch kan MRS gebruikt worden met meerdere beeldschermen tegelijkertijd. 

 

In MRS is er voor resourceplanning altijd tenminste, (1) een schermdeel voor resources(planbord) en (2) een deel 

voor werkvoorraad. Normaliter worden deze altijd beide in het beginscherm getoond; naast elkaar, of onder 

elkaar. Dit kost echter vrij veel ruimte in het scherm.  

 

 
 
 

Ideo: Maarten Voogt 



Het is mogelijk om de hele werkvoorraad in een apart scherm te openen. Dit kan via de Knop (1). Maar om 

ruimte te besparen op het 1e scherm kan ook alleen het planbord voor resources worden getoond.  

 

Dit kan via de optie ‘Planbord voor res. Maximum’ in het ‘Views’ menu. Knop (1) wordt dan ook niet meer 

getoond. Het venster voor de werkvoorraad is ook op te roepen via het ‘Behoeften’ menu. 

 

 

 

     
 
 
 
Met behulp van knop (2) kunnen ook de organisatieniveaus worden verborgen, zodat de ruimte voor het 

planbord maximaal is. Door deze knop nog een keer aan te klikken worden de niveaus weer getoond.   

 

 

 
Het uiteindelijke resultaat van deze instellingen ziet er dan als volgt uit: 

 

 

Overigens is het zo dat het planbord globaal gezien in 4 delen is ingedeeld (links, rechts onder en boven), In het 

voorbeeld is alleen rechtsboven en rechtsonder ingevuld. Op elk deel kan andere informatie worden getoond. 

Mocht er behoefte zijn om deze indeling aan te passen, dan is dit mogelijk. Neem hiervoor contact op met Ideo.  

 

 

 



Meerdere taken in één keer op persoon te plannen 

 

In MRS9 en MRS10 is het mogelijk 

om meerdere geselecteerde taken 

tegelijk op een persoon te slepen. 

De 2e, 3e, of 4e optie worden 

aangevinkt bij de 

gebruikersinstellingen, afhankelijk 

van de wens van de planner.  

De gebruikersinstellingen zijn te 

vinden via het ‘Extra’ menu, 

Instellingen > Reactie. 

Bij MRS9 moeten deze taken naar 

de resource zelf worden gesleept, 

om ze in te plannen.  

Bij MRS10 kunnen deze taken op 

de tijdlijn van de resource worden 

gesleept op de gewenste starttijd 

van de taak, om ze in te plannen.  

Mocht je meer dan 5 taken 

tegelijkertijd willen inplannen op 

een persoon, dan kan dit sneller 

door de functie ‘Automatisch 

Plannen’ of ‘Op bezetting 

gebaseerde automatische 

inplanning’ te gebruiken. Deze is te 

vinden in het contextmenu van 

taken in de werkvoorraad. De 

functie wordt hier niet besproken, 

omdat deze bij veel planners al 

bekend is. 

 

 

Planner van taak of tijdstoewijzing achterhalen 

Wanneer er met meerdere planners op een knooppunt wordt gepland, is het niet altijd duidelijk wie een taak of 

tijdstoewijzing heeft gepland, of waarom deze taak is gepland. Zo kan het zijn dat planner 1 een taak heeft 

gepland. En planner 2 deze heeft verschoven. 

Het is mogelijk in MRS om de wijzigingen op een taak of tijdstoewijzing in te zien via het contextmenu 

(rechterknop op taak).  



 

 

In de wijzigingsdocumenten hieronder is te zien dat de betreffende taak door gebruiker VOOGTM is ingepland (1) 

en dat deze later ook door VOOGTM op een andere persoon is gepland (2). 

 

 

Op deze manier is altijd gemakkelijk terug te zien wat er met een taak is gebeurd.  

 

Na deze tips zult u mogelijk al meer gebruiksgemak ervaren bij het plannen met MRS. In een volgend artikel 

zullen tips over tijdstoewijzingen en lay-outs besproken worden.  Mochten er naar aanleiding van deze tips en 

tricks nog vragen zijn, of heeft u interesse in nog meer tips, tricks of aanpassingen in MRS? Neem dan contact 

op met Ideo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Verbeter ook uw service- en                                                                                           

onderhoudsprocessen in SAP 

Neem vandaag nog contact op.  

Tel. +31 (0)73 730 33 10 

info@ideo-nl.com  

http://www.ideo-nl.com/contact
http://www.ideo-nl.com/contact

