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Nieuwe transacties voor het beheer van taaklijsten 

Standaard SAP schiet tekort in tools, waarmee u uw onderhouds- of servicetaaklijsten kan onderhouden.  

De weergave van taaklijst operaties voor verschillende taaklijsten, zoals dat ook bij order operaties voor 

verschillende orders kan, is niet mogelijk. Ook het massaal wijzigen van taaklijsten wordt zeer beperkt 

ondersteund door SAP. 

SAP heeft goed naar haar klanten geluisterd en komt met nieuwe tools en transacties, waarmee het beheer van 

taaklijsten beter wordt. 

Dit start met een nieuw overzicht van taaklijsten en bijbehorende operaties (transactie IA38 en IA39). Daarin 

wordt de header van de taaklijst tezamen met de omschrijving van de operaties in één lijst getoond. Hierbij wordt 

tevens per operatieregel melding gemaakt of er een lange tekst aanwezig is, of er documenten, componenten of 

produktie hulpmiddelen zijn, of er een contracten van toepassing is en ten slotte of er onderhoudspakketten 

gekoppeld zijn. 

  

SAP heeft al een weergave van het nieuwe overzicht beschikbaar gesteld. Persoonlijk denk ik dat dit overzicht 

erg welkom is. Veel klanten zullen intussen al maatwerk rapportages hebben gemaakt, waarmee zij meer inzicht 

in hun taaklijsten en bijbehorende operaties hebben gekregen. 

Het nieuwe overzicht is te activeren door het inspelen van note 2870957 en het activeren van een Business 

Function LOG_EAM_CI_14 (https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2870957). 

 

Een tweede initiatief, wat zeker gewaardeerd gaat worden, is de mogelijkheid voor het doorvoeren van 

massawijzigingen voor deze taaklijsten en de bijbehorende operaties. Op dit moment is het alleen maar mogelijk 

om de werkplek en de produktie hulpmiddelen in meerdere taaklijsten te vervangen voor een nieuwe waarde. 

Deze functionaliteit is zeer beperkt en onvoldoende voor het beheer en onderhoud van taaklijsten. 

Op basis van het SAP Customer Influence Program zijn er wereldwijd voldoende verzoeken gekomen, waardoor 

SAP de ontwikkeling van een dergelijk programma op zal pakken. 

https://influence.sap.com/sap/ino/#/idea/9870 

Ideo: Bas Horvers  
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Wat we tot dusver weten, is dat het mogelijk gaat worden om onder andere de volgende elementen aan te 

passen: 

✓ De taaklijst status; 

✓ Het gebruik van de taaklijst; 

✓ De beschrijving van de operatie; 

✓ De status van de operatie; 

✓ De standaard tekst code; 

✓ De leverancier; 

✓ Het contract; 

✓ Het materiaal. 
 

En hopelijk nog meer, maar dat is helaas nog niet duidelijk. Op dit moment is de status van deze ontwikkeling 

ook nog onduidelijk, maar zodra wij er bij Ideo meer over te horen krijgen, zullen we een uitvoerige beschrijving 

van deze nieuwe functionaliteit in één van onze nieuwsbrieven plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

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

