
 

 

SAP Intelligent Asset Management  

SAP biedt al enige tijd de Intelligent Asset Management suite. Deze omvat een set aan oplossingen 

die een 360° view geeft van uw assets. Oftewel, de oplossingen zijn gebouwd om de assetdata heen 

(Asset Central). Naast dat de look-and-feel van deze oplossing mooi is, biedt het ook alle 

functionaliteit om uw asset management processen te ondersteunen in alle fasen van het 

onderhoudsproces: Plan – Do – Check - Act. De ontwikkelingen gaan hard en elke drie maanden 

biedt SAP de nieuwste ontwikkelingen aan via deze op Cloud-gebaseerde suite. 

 

Minder administratie, meer informatie 

Veel onderhoudsafdelingen ervaren SAP helaas vaak nog als een administratief pakket, dat de 

monteur niet voldoende ondersteunt om zijn werk eenvoudiger te maken. De afgelopen jaren is hierin 

gelukkig al veel verbeterd door het gebruiksvriendelijker maken van de invoerschermen, door 

bijvoorbeeld mobiele oplossingen en/of gebruiksvriendlijke ‘voorzetschermen’ te bieden in 

bijvoorbeeld Fiori of Mendix. 

De monteur wil maximale hands-on-tool tijd 

(oftewel weinig administratief werk) en alle 

informatie bij de hand hebben om zijn/haar 

werk zo goed mogelijk te kunnen doen (one 

time fix). 

Het concept van SAP Intelligent Asset 

Management zet het asset centraal en biedt 

daaromheen de juiste tooling en informatie 

voor elke stakeholder. Dit revolutionaire 

concept komt veel meer tegemoet aan de 

huidige werkprocessen van de technische afdelingen en is daarmee een grote stap vooruit in het 

bereiken van een ‘blije monteur’. Zeker in de tijd van krapte op de arbeidsmarkt van technisch 

personeel is dit een belangrijk winstpunt. 

 

SAP Intelligent Asset Management suite 

Het concept van SAP Intelligent Asset Management (IAM) positioneert het asset in het midden en biedt 

daaromheen de juiste tooling en informatie voor elke stakeholder. De basis van SAP IAM is Asset 

Central, waarin de gegevens van het asset zijn 

vastgelegd. Dit betreft niet alleen de gegevens 

zoals we die gewend zijn in SAP S/4, maar ook 

andere (meer technische) specificaties en 

geografische informatie kunnen hier worden 

vastgelegd. Daaromheen zijn er verschillende 

asset management oplossingen beschikbaar. 

Asset Intelligence Network (AIN) biedt een 

platform waarbij verschillende partijen binnen 

maar ook buiten uw bedrijf beter met elkaar 

kunnen samenwerken door het gecontroleerd 

delen van asset data met elkaar. Asset Strategy and Performance Management (ASPM) biedt de 

mogelijkheid om de juiste onderhoudsstrategie te bepalen voor de verschillende technische objecten 

met behulp van Risk & Criticality assessment, FMEA en RCM analyses, en de Questionnaire.  
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Predictive Maintenance & Service biedt een platform waarbij onder andere IoT (sensor)data 

gecombineerd kan worden met business data om zo de stap te maken naar predictief en prescriptief 

onderhoud.  

Asset Central 

Asset Central wordt dé plek om assetgegevens vast te leggen. Niet alleen de gegevens die reeds 

bekend zijn vanuit SAP S/4 of ECC (en die gerepliceerd kunnen worden met Asset Central) maar veel 

meer dan dat. Zo is het onder andere mogelijk om de technische specificaties van de assets te 

onderhouden in Asset Central (of deze gegevens te laten 

onderhouden door de fabrikant of leverancier van het 

equipment via het AIN platform). Tevens is het tonen van 

allerlei visuele informatie mogelijk, waarbij u kunt denken 

aan foto’s (2-D en 3-D), handleidingen, instructiefilms en 

ook het tonen van de geografische locatie. Het is van groot 

belang dat deze asset data goed wordt onderhouden. Om 

de asset data op te schonen (ontdubbelen en verrijken) en 

daarna schoon te houden, biedt SAP de Master Data 

Governance (MDG) tool aan. Voor de asset specifieke data 

is hierop specifieke tooling van Utopia beschikbaar. 

Het concept van SAP Intelligent Asset Management plaatst het asset centraal en biedt daaromheen 

de juiste tooling en informatie voor elke stakeholder. 

 

Asset Intelligence Network 

Asset Intelligence Network (AIN) bouwt voort op het concept van Asset Central en biedt een platform 

waarbij verschillende partijen binnen, maar ook buiten het bedrijf beter kunnen samenwerken door het 

gecontroleerd delen van deze asset data met elkaar. Bij veel bedrijven is het zelfs binnen het eigen 

bedrijf al een uitdaging om alle gegevens omtrent een asset centraal bij elkaar vast te leggen. De 

noodzaak hiertoe wordt echter steeds groter om effectief en efficiënt asset management processen uit 

te kunnen voeren. Het AIN-

platform biedt hiertoe de juiste 

handvatten. Zelfs als u een stap 

verder wilt nemen en de 

samenwerking met externe 

partijen wilt aangaan, zoals de 

equipment manufacturer of een 

service provider of “concullega’s” 

bij grotere 

samenwerkingsverbanden / 

projecten. 

 

 

Met AIN kunt u de verschilllende partijen voorzien van de voor hen relevante asset informatie. Dit is vrij 

eenvoudig in te regelen op zowel groepen van assets als individuele assets en op bepaalde 

informatieonderdelen van die assets. AIN biedt zodoende een samenwerkingsplatform waarin de juiste 

asset informatie bij de juiste persoon op het juiste moment beschikbaar is, om de juiste actie te 

kunnen nemen gedurende de gehele Asset levenscyclus. 

 

  



Asset Strategy and Performance Management 

Asset Strategy and Performance Management (ASPM) faciliteert verschillende mogelijkheden 

(assessments) om de risico’s omtrent technische objecten te analyseren en zo tot een optimale 

onderhoudsstrategie te komen. Mogelijke assessments zijn de Risk & Criticality (R&C) assessment, de 

Questionnaire en de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 

 

Voorheen was het niet mogelijk om deze assessments te doen vanuit SAP, maar werd er veelal een 

ander pakket daarvoor aangeschaft. Met ASPM is deze functionaliteit beschikbaar en integraal 

aanwezig met de rest van uw SAP Asset Management processen. Hierdoor is de PDCA-loop voor uw 

asset management voor het eerst te sluiten binnen SAP, zonder gegevens tussen verschillende 

pakketten over te hoeven nemen. 

Vermeldenswaardig is dat de laatste ontwikkelingen op het gebied van ASPM bijzonder fraai zijn, met 

name op het gebied van de FMEA en RCM analyses. Dit duidt tevens de kracht aan van een Cloud 

oplossing waarbij elke 3 maanden updates op de software met iedereen worden gedeeld. U bent toch 

niet anders gewend met uw mobiele apps op uw telefoon      . 

  

Predictive Maintenance & Service 

 

Internet of Things zorgt voor een 

samensmelting van Operations 

Technology met Information 

Technology. Die twee werelden 

zijn tot nog toe altijd gescheiden 

gebleven, maar dat is niet vol te 

houden in een wereld waarin elk 

apparaat een IP-adres heeft. De 

werelden van IT en OT komen 

steeds dichter bij elkaar. Met de 

oplossing van Predictive 

Maintenance & Service (PdMS) beschikt men over de juiste tools om IoT (sensor) data real-time 

beschikbaar te stellen aan de SAP Asset Management oplossing. Deze data is te gebruiken als input 

voor de monteur, maar zeker ook als input voor technische analyses met als mogelijkheid het 

toevoegen van predictief en prescriptief onderhoud aan uw onderhoudsconcepten. Veel bedrijven 

hebben reeds eigen software voor het ontsluiten van data uit SCADA-systemen en de analyse daarvan. 

Deze systemen kunnen via PdMS worden geconnecteerd aan Asset Management bedrijfsprocessen in 

SAP.  

 

  



Mobiel 

Nu met de Intelligent Asset Management suite het onderhoudsproces goed is afgedekt, is het natuurlijk 

nog van belang dat deze data beschikbaar wordt gesteld aan de juiste mensen, op de juiste tijd en op 

de juiste locatie. Een mobiele ontsluiting van deze data wordt hiervoor aangeboden, waarbij de 

assetgegevens alsook de toestandsinformatie van het asset en de storing en werkorder gegevens 

worden getoond. Met de Asset Manager oplossing wordt men in staat gesteld om al deze informatie bij 

de monteur/technicus te krijgen.  

Vanuit de Asset Manager is het mogelijk om de basis functionaliteit van SAP EAM aan te bieden aan 

technici. Denk hierbij aan de functionaliteiten van orders, meldingen, functieplaatsen en equipment. Op 

een order kunnen uren en artikelen geboekt worden. Ook kunnen inspectieresultaten worden vastgelegd 

door middel van meetpunten en -rapporten. Documentatie kan worden aangeboden aan de technici en 

ze kunnen zelf ook documenten en foto’s 

toevoegen.  

De schermen van de app voelen vertrouwd 

aan en zijn helemaal up-to-date. Als u de app 

opent ziet u ook meteen de integratie met de 

kaart waarop de orders, meldingen en assets 

geografisch geplot kunnen worden.  

Daarnaast zijn er verschillende integraties 

met de Intelligent Asset Management suite 

op het gebied van de meetwaarden van 

sensoren (afkomstig uit PdMS) en de 

controlelijsten bij het afsluiten van orders 

(afkomstig uit ASPM). 

Naast de SAP Asset Manager zijn er nog tal 

van andere producten beschikbaar die aangesloten kunnen worden op S/4 HANA en de Intelligent Asset 

Management oplossingen van SAP, zoals SAM Smart Asset Management, SAP Field Service 

Management en de SAP Work Manager. 

 

Ideo helpt u bij het verbeteren van uw service- en onderhoudsprocessen. Wij denken graag met u mee, 

om te kijken waar de inzet van SAP Intelligent Asset Management in uw bedrijf een toegevoegde 

waarde kan leveren. 

 

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

