
 

EAM Databeheer nu ook met SAP MDG  

 

De afgelopen jaren heeft SAP met MDG een mooi product neergezet voor het gecontroleerd en 

eenvoudig beheren van financiële data, artikelen en business partners. Ook is er voorzien dat andere 

objecten in de MDG module beheerd kunnen worden. Het bedrijf Utopia heeft de EAM invulling in 

MDG verzorgd. Objecten als functieplaats, equipment, bouwgroep, PO-Plan en taaklijst zijn nu met 

behulp van SAP MDG te beheren en eenduidig over andere SAP en niet SAP systemen te repliceren. 

Ideo en Utopia hebben onlangs een partnership afgesloten.  

Eenvoudig aanvragen 

Het wijzigen van een object is heel eenvoudig te realiseren. Via een webpagina of een Fiori app kunnen 

de gewenste wijzigingen uitgevoerd worden, waarna MDG op basis van zogenaamde "business rules" 

controleert of de wijzigingen zijn toegestaan en zelf gerelateerde data automatisch kan aanpassen. 

Het aanvragen van een nieuw object werkt op een vergelijkbare manier.  

 

Screenshot: Wijzigingen taaklijst via Fiori app 

  

  

 

 

Ideo: Niels Hofstede 



Goedkeuring 

Met behulp van een zeer flexibele workflow kan bepaald worden wat er met iedere aanvraag moet 

gebeuren. Aanvragen kunnen bijvoorbeeld altijd via een goedkeurder lopen. Het is echter ook mogelijk 

wijzigingen onder bepaalde voorwaarden volautomatisch te laten verwerken. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk technische wijzigingen automatisch door te voeren, terwijl wijzigingen van de financiële of 

bedrijfsgegevens eerst goedgekeurd moeten worden. Er kan ook ingesteld worden wie welke 

wijzigingen mag goedkeuren.  

Verwerking 

Na de goedkeuring van wijzigingen worden deze verwerkt. Niet alleen in het MDG systeem, maar ook 

in andere gekoppelde systemen. Dit kunnen SAP systemen zijn, maar bijvoorbeeld ook GIS systemen. 

Per systeem kan bepaald worden welke data er heen gaat. Ook kan data per systeem specifiek 

vertaald worden. Een meetpunt in SAP is bijvoorbeeld uniek genummerd per systeem. MDG legt deze 

relatie per systeem vast, waardoor in ieder systeem altijd de juiste data aangepast wordt.   

Hele structuren wijzigen met AIW 

Binnen de service- en onderhoudmodule in SAP wordt veel gewerkt met functieplaats en equipment 

structuren. Ter ondersteuning hiervan heeft Utopia de AIW (Asset Information Workbench) module 

voorzien, die werkt met behulp van SAP MDG. In deze module is het mogelijk een hele objectstructuur 

tegelijk te behandelen. Dit kan een nieuwe structuur zijn of een kopie zijn van een sjabloon, maar ook 

een bestaande structuur of een deel daarvan. Alle objecten (functieplaats, equipment, bouwgroepen, 

meetpunten, PO-plannen, taaklijsten etc.) in deze structuur kunnen dan eenvoudig gewijzigd worden. 

Hierna worden deze als 1 wijzigingsaanvraag via MDG doorgevoerd. Hierbij kan er voor gekozen 

worden de verschillende objecten door verschillende personen te laten goedkeuren. 

 Screenshot: Kopie van koeltoren inclusief functieplaatsen, equipment en PO-Plan (met taaklijst). 

  



 SAP AIN 

Utopia biedt ook integratie tussen MDG en SAP AIN (Asset Intelligence Network) aan. Het is hiermee 

mogelijk op basis van gegevens, zoals het model in SAP AIN, een functieplaats of equipment aan te 

maken. 

  

Mobility 

Naast de beschikbare Fiori apps heeft Ideo ook ervaring opgedaan met de koppeling van een mobiele 

offline app aan SAP MDG. Monteurs in het veld kunnen hierdoor ter plaatse wijzigingen doorgeven. 

Deze worden dan als wijzigingsaanvraag in MDG aangemaakt en behandeld. Na goedkeuring zijn alle 

systemen bijgewerkt en ziet de monteur de wijziging ook mobiel terug. De wachttijd hierbij is de tijd die 

het duurt om (indien gewenst) goed te keuren. De wijziging zelf gaat volautomatisch. 

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

