
 
 

Efficiënter omgaan met onderhoudsplannen  

De technische ontwikkeling staat nooit stil en gaat misschien wel harder dan ooit. Innoveren is niet 

langer belangrijk om een voorsprong op te bouwen, maar om te zorgen dat je geen achterstand 

oploopt. De laatste Enhancement Pack (EhP8) van SAP kent ook weer mooie verbeteringen op het 

gebied van onderhoudsplannen. Waarmee jij als databeheerder of reliability- / maintenance engineer 

veel efficiënter kunt werken, bijvoorbeeld door het kopiëren van onderhoudsplannen. 

Kopiëren onderhoudsplan 
Het kan enorm frustreren wanneer herhaaldelijk dezelfde gegevens ingevoerd moeten worden. Door 

verschillen binnen een set equipments kan er bijvoorbeeld geen generiek onderhoudsplan aangemaakt 

worden. Om toch de juiste onderhoudsorders af te kunnen roepen, wordt er voor ieder equipment een 

nieuw onderhoudsplan gemaakt. Hierdoor moet een bepaalde set gegevens steeds opnieuw weer 

ingevuld worden. 

Vanaf SAP Enhancement Pack 8 is het mogelijk om een nieuw onderhoudsplan aan te maken door een 

bestaand onderhoudsplan te kopiëren. Hiermee kan op een eenvoudige manier meerdere 

onderhoudsplannen aangemaakt worden en kunnen hier kleine wijzigingen in aangebracht worden, zoals 

bijvoorbeeld een wijziging van het equipment. 

Hierbij is het van belang dat het te kopiëren onderhoudsplan hiervoor geschikt is. Gebruik transactie IP02 

en kies om dit als ‘Copy template’ toe te staan. 

 

Vervolgens kan in IP01 een nieuw onderhoudsplan aangemaakt worden of de keuze worden gemaakt om 

(delen van) het onderhoudsplan te kopiëren.  
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Op deze manier kunnen er in korte tijd veel equipment specifieke onderhoudsplannen gemaakt worden en 

is de kans op fouten een stuk kleiner.  

Standaardwaarden voor Onderhoudsplannen 
Bepaalde waarden in een onderhoudsplan gelden eigenlijk voor alle onderhoudsplannen. Op deze manier 

kan een bepaalde visie of strategie vastgelegd worden in een aantal constante waarden. Denk hierbij aan 

een standaard aantal dagen voor het afroepen van meldingen of het gebruik van een bedrijfskalender. Dit 

is voor alle onderhoudsplannen gelijk. Op deze manier kost het minder tijd om een onderhoudsplan te 

creëren. 

Vanaf SAP Enhancement Pack 8 is het mogelijk om via transactie EAM_USER deze standaardwaarden vast 

te leggen. Iedere volgende keer dat er een onderhoudsplan aangemaakt wordt, staan deze waarden al 

ingevuld. Ook de foutmarge bij het aanmaken van onderhoudsplannen wordt verkleind, omdat er geen data 

meer handmatig ingevuld of overgetypt hoeft te worden. De enige moeite die men moet doen, is om dit 

éénmalig goed in te stellen. 

 

Dynamische objectlijst voor onderhoudsplan 
In sommige gevallen dient de objectlijst van een door een onderhoudsplan gegenereerde order aangepast 

te worden voordat de order ingepland wordt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er gedurende het 

jaar een ander equipment is geïnstalleerd op een functieplaats. Wanneer dan het jaarlijkse 

onderhoudsmoment daar is, is het equipment niet meer correct.  

Sinds de nieuwste enhancement pack is het mogelijk om een ‘dynamische’ objectlijst op te stellen en is er 

geen handmatige actie meer noodzakelijk. Door het toevoegen van een stukje ABAP code kunnen de 

‘juiste’ equipments in de objectlijst van de order worden getoond. Er hoeft dus niemand meer orders en 

onderhoudsplannen aan te passen. Deze nieuwe functionaliteit bespaart een hoop tijd en zorgt ervoor dat 

de data schoner is. 

Classificatie van onderhoudsplannen 
Op verschillende momenten in het onderhoudsproces en de PDCA cyclus bestaat de behoefte om analyses 

uit te voeren, gebruik makend van de onderhoudsplannen. Dit kan een volledigheidscontrole zijn om na te 

gaan of voor alle onderhoudsmaatregelen ook daadwerkelijk een onderhoudsplan in SAP is aangemaakt.  

 

 

 



In SAP kan momenteel op een onderhoudsplan gezocht worden aan de hand van bijvoorbeeld het asset 

(functieplaats of equipment) en de verantwoordelijke afdeling. Maar een eigen zoekcriterium kan nog niet 

vastgelegd worden, waardoor het groeperen van onderhoudsplannen of het uitvoeren van een 

volledigheidscontrole lastiger te maken is. Sinds de laatste enhancement pack is het nu mogelijk 

onderhoudsplannen te classificeren. Hiermee kan een klasse gekoppeld worden met eigen gekozen 

karakteristieken. Met het classificeren van onderhoudsplannen en het toevoegen van frequentie velden 

(bijv. cyclus of offset) in de standaard overzichten, wordt het zoeken naar onderhoudsplannen 

vergemakkelijkt. 

Geldigheidsperiode van onderhoudsplannen 
Om een geplande uitdienstname van een asset gecontroleerd uit te kunnen voeren, kan gebruik gemaakt 

worden van de nieuwe functie om een geldigheidsperiode aan een onderhoudsplan mee te geven. 

Hiermee wordt een onderhoudsplan niet meer uitgevoerd nadat de einddatum (= geldigheidsperiode) is 

bereikt. 

 
 

In het onderhoudsplan zijn extra velden toegevoegd om de einddatum voor het onderhoudsplan op te 

nemen. Indien het een teller gebaseerd onderhoudsplan betreft kan een maximum voor de teller 

opgegeven worden, waardoor na bijvoorbeeld 500 draaiuren het onderhoudsplan automatisch 

gedeactiveerd wordt. Voor analyse doeleinden zijn de nieuwe velden door SAP ook toegevoegd aan de 

lijstfunctie transacties voor onderhoudsplannen. 

Reden of oorzaak van een onderhoudsplan 
Voor iedere onderneming is het van belang dat de assets soepel en betrouwbaar functioneren. Hierbij 

moeten keuzes gemaakt worden aangezien niet elke installatie dezelfde aandacht behoeft, om aan de 

bedrijfsdoelstellingen te kunnen voldoen. Deze keuzes kunnen gemaakt worden door het risicoprofiel van 

het asset te bepalen. Vervolgens kunnen via een FMEA of RCM analyse de gewenste 

onderhoudsactiviteiten gegenereerd worden. Voorheen was het niet mogelijk om de reden waarom de 

betreffende onderhoudsmaatregel uitgevoerd moet worden, in SAP vast te leggen. Dit werkt het 

versnipperd vastleggen van informatie in de hand en maakt het onmogelijk of lastig om deze aan elkaar te 

verbinden.  



  

SAP biedt vanaf de nieuwste 

enhancement pack de mogelijkheid om 

een extra tabblad (reden en oorzaak) toe 

te voegen aan een onderhoudsplan, 

waarmee vastgelegd kan worden wat de 

reden van aanmaak van het 

onderhoudsplan is. Dit kunnen redenen 

zijn als een wettelijke verplichting, lokale 

regel, bedrijfspolicy of FMEA. 

Tevens kan er een document 

opgenomen worden, waarin in meer 

detail de achtergrond van de gemaakte 

keuzes vastgelegd wordt, “het waarom”. 

Dit document wordt niet mee 

gekopieerd naar de PM order, die vanuit 

het onderhoudsplan wordt gegenereerd, maar is daar via één druk op de knop wel in te zien. 

Mochten er naar aanleiding van deze Tips en Tricks nog vragen zijn, of heeft u behoefte om eens te sparren 

over deze functionaliteiten? 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

