
 

MRS in het dagelijks gebruik – deel 3 

De werkvoorraad van MRS is helemaal aan te passen aan de wensen van de planner door gebruik 

van lay-outs. Met deze lay-outs kan een werkvoorraad overzichtelijker worden gemaakt, waardoor het 

zoeken naar in te plannen werk sneller gaat. En daarmee kan ook de planning zelf sneller worden 

gerealiseerd.  
 

In dit derde en laatste artikel in de reeks ‘Tips en Tricks voor MRS in het dagelijks gebruik’ zullen de volgende 

mogelijkheden van deze lay-out besproken worden:  

 

Aanmaken van lay-out 

 Sortering van gegevens 

 Filtering van gegevens 

 Opslaan van de lay-out 

Delen van lay-outs met andere planners 

Overigens zijn in de juni en september editie van het VNSG Magazine ook een aantal Tips en Tricks voor MRS in 

het dagelijks gebruik gedeeld. Hierin werden tips over plannen en tijdstoewijzingen in MRS gegeven.  

Heeft u deze gemist? Blik dan even terug op de juni of september editie.  

 

Lay-outs van werkvoorraad in MRS 

Lay-outs aanmaken 

Het aanmaken, beheren en wijzigen van de lay-outs van de werkvoorraad kan via de knop  boven de 

werkvoorraad.  

De volgende pop-up verschijnt dan: 

 

 

 

 

 

Ideo: Maarten Voogt  



In dit scherm is het op de 4 verschillende tabbladen mogelijk instellingen te wijzigen. 

 

Kolomselectie 

Hiermee kan de planner kolommen met relevante informatie tonen en kolommen die voor de planner geen 

relevante informatie bevatten, verbergen. Ook kan de volgorde van de kolommen worden aangepast. Zo kan 

bijvoorbeeld de starttijd naast de startdatum worden getoond.  

 

Sorteren 

Op dit tabblad kan worden opgegeven hoe de gegevens in de kolommen wordt gesorteerd.  

De volgorde waarin de kolommen staan vermeld, bepaalt de prioritering van de sortering. Op deze manier is het 

mogelijk om ordertaken als het ware te groeperen, waardoor de werklijst overzichtelijker wordt.  

 

 
 

In bovenstaand voorbeeld zullen de taken per begindatum (nieuw > oud) worden gesorteerd, de orders met de 

hoogste prioriteit worden eerst getoond. Hierna wordt gegroepeerd per OrderID (hoog > laag), waarbij per order 

de taken gesorteerd (klein > groot) staan. 

 

Het resultaat van een dergelijke sortering is hieronder te zien. Hierdoor is er niet een lange lijst met losse taken, 

maar staan ze logischer gegroepeerd en gesorteerd.  

 

 

 
 

 

 



Filteren 

Om nog meer overzicht te creëren kan per kolom worden bepaald of bepaalde waarden wel of niet worden 

weergeven. Er kan ook gebruik worden gemaakt van * zodat niet de exacte waardes opgegeven hoeven te 

worden.  

Wanneer je als planner bijvoorbeeld alle onderhoudsbeurten wilt zien en geen andere onderhoudstaken, geef je 

onderstaand filter op: 

 

 
 

Weergave 

Onder de tab weergave kan worden opgegeven hoe het ‘grid’ voor de orderlijst wordt getoond. De breedte van de 

kolommen wordt ook opgeslagen in de lay-outs. Maar wanneer hier de kolomoptimalisatie aangevinkt staat, zal 

deze steeds op basis van de getoonde gegevens naar de optimale breedte worden terug gezet.  

 

Snelfuncties voor de lay-out 

Sommige filter- of sorteeropties zijn ook al direct vanuit de menubalk 

of via het contextmenu aan te passen. Deze zijn in de blauwe boxen aan gegeven. Dit is handig wanneer een 

planner tijdelijk de sortering of filtering wil aanpassen.  



 
 

Lay-out opslaan 

Wanneer de lay-out klaar is, kan deze worden opgeslagen voor hernieuwd gebruik. Sla je deze lay-out op als 

gebruiker-specifieke lay-out (dus zonder ‘/’ ervoor), dan kun je de lay-out als standaard instellen zonder dat het 

effect heeft voor andere MRS gebruikers. 

Gebruikers lay-outs delen met andere planners 

Wanneer een planner een lay-out gemaakt heeft die ook voor andere planners handig is, dan kun hij deze 

eenvoudig delen. Op deze manier kunnen andere planners dezelfde lay-out ook als standaard instellen. Wanneer 

elke planner dezelfde lay-out als standaard wenst, kan natuurlijk ook een gebruikersoverkoepelende lay-out 

worden aangemaakt en deze als standaard worden ingesteld.   

Lay-outs delen met andere gebruikers kan door een gebruikerspecifieke lay-out een keer op te slaan met een ‘/’ 

ervoor. Een kopie wordt dan opgeslagen als gebruikersoverkoepelende lay-out. De gebruiker die de gedeelde lay-

out wenst te gebruiken, kan hierna de lay-out selecteren. De geselecteerde lay-out instellingen worden dan 

overgenomen. Wanneer men dan geen wijzigingen maakt en deze lay-out weer opslaat als eigen 

gebruikerspecifieke lay-out, is de lay-out over gekopieerd van de ene gebruiker naar de andere.  De 

gebruikersoverkoepelende lay-out die hiervoor (tijdelijk) was aangemaakt, kan dan ook weer verwijderd worden. 

 

Met het gebruik van de bovengenoemde mogelijkheden zal het overzicht in de werklijst worden verbeterd, 

waardoor makkelijker kan worden gepland.  

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  

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

