
 

MRS in het dagelijks gebruik  

 

Wanneer er afwijkingen in de normale dienstroosters van monteurs ontstaan (zoals verlof, 

vergadering of een teamdag), dan willen planners dit inzichtelijk kunnen maken in de planning. 

Tijdtoewijzingen in MRS zijn bedoeld om bijzondere afwijkingen op een eenvoudige manier weer te 

geven in de planning. 

 

In dit artikel zullen tips over tijdtoewijzingen in MRS besproken worden. Hoe er gemakkelijk 

tijdtoewijzingen kunnen worden aangemaakt, hoe deze snel kunnen worden gekopieerd en hoe ze 

ook periodiek zijn aan te maken.  

 

Tijdtoewijzingen in MRS 

Er zijn verschillende mogelijkheden in MRS om deze tijdtoewijzingen snel aan te maken. Er worden 

verschillende manieren besproken:   

 

 Snel aanmaken van tijdtoewijzingen voor een hele dag 

 Snel aanmaken van tijdtoewijzingen voor 1 persoon 

 Kopiëren van tijdtoewijzingen 

 Periodieke tijdtoewijzingen aanmaken 

Snel aanmaken van tijdtoewijzingen voor een hele dag 

Om voor meerdere personen direct een tijdtoewijzing voor een hele dag aan te maken, kan de functie 

onder knop    worden gebruikt.  

 

De personen waarop de tijdtoewijzing geplaatst dient te worden, kunnen eerst individueel worden 

geselecteerd (vasthouden met CTRL) waarna de planner met de knop   de gewenste 

tijdtoewijzing kan aanmaken. Vervolgens wordt de huidige datum voorgesteld en kan met de knop 

creëren meteen een tijdtoewijzing voor de hele dag worden gemaakt.  

Ideo: Maarten Voogt  



 

 

Snel aanmaken van tijdtoewijzingen voor 1 persoon 

Om snel voor 1 persoon een tijdtoewijzing te creëren kan de knop  worden gebruikt. Hierna kan 

direct op de tijdlijn van de persoon een tijdtoewijzing op het gewenste tijdstip worden gesleept.  

De planner hoeft dan alleen nog het type tijdtoewijzing te selecteren.  

 

 

Kopiëren van tijdtoewijzingen 

Wanneer je een overleg hebt ingepland, maar je wilt ook andere personen aan dit overleg toekennen, 

dan kun je de tijdtoewijzing van de eerste persoon kopiëren naar een 2e  of 3e  persoon. 

De snelste manier om dit te doen is door de extra personen te selecteren (vasthouden met CTRL) en 

hierna met de rechterknop op de te kopiëren tijdstoewijzing te klikken, en de optie ‘snel kopiëren’ te 

kiezen. 

 

 

 

 

 

 



Hierna worden de tijdtoewijzingen op de geselecteerde personen aangemaakt met dezelfde tijd, duur 

en omschrijving als de te kopiëren tijdtoewijzing.  

 

 

Periodieke tijdtoewijzingen aanmaken 

Om overleggen die periodiek plaatsvinden (bijvoorbeeld elke maandag) snel voor meerdere personen 

tegelijk in te plannen, kan gebruik gemaakt worden van transactie /MRSS/WFM_ADMIN_HR 

Hieronder is de door Ideo geoptimaliseerde variant van de transactie te zien. Hiermee kunnen 

dagelijkse tijdtoewijzingen worden aangemaakt.  

 

 

 

 

 

 



Gebruik je de standaardversie van de transactie? Let er dan op dat je niet onbewust oude 

tijdtoewijzingen verwijderd. 

 

 

 

Mochten er naar aanleiding van deze tips en tricks nog vragen zijn, of heeft u interesse in nog meer 

tips en tricks voor 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

