
 

SAP S/4HANA – Actual Maintenance costs 

 

Met EAM Embedded Analytics in S/4HANA kan de onderhoudsorganisatie nu nog beter sturen op de 

asset effectiviteit. Naast Technical Object Damages en Technical Object Breakdowns is er nu met de 

1909 versie ook Actual Cost Analysis bijgekomen. Deze drie Fiori apps geven een goed voorbeeld wat 

SAP met haar Embedded Analytics voor Asset Management in petto heeft. 

 

Schermopbouw 

Net zoals de eerdere twee Fiori apps is ook de Actual Cost Analysis app opgebouwd uit drie delen en 

kunnen deze delen, ieder afzonderlijk en naar eigen behoefte, aangepast worden. Het mooie is dat 

gelijk na het aanpassen van een instelling, de weergave van de data wordt aangepast en ververst. 

 

 
 

Filter 

In het bovenste deel van applicatie wordt een selectie van data gemaakt. Deze filters kunnen op twee 

manier worden  getoond: een compacte manier, met een zoekhulp en lijstjes en een visuele manier, 

met selectie en een grafische weergave. Met behulp van de visuele manier, kunnen tevens de 

verschillen tussen twee of meerdere criteria grafisch worden weergegeven. 

 

In het voorbeeld hieronder zien we rechts, grafisch weergegeven, de onderhoudskosten van 2017 en 

2020, de kosten voor gepland en ongepland onderhoud en de kosten verdeeld over de verschillende 

order types. Links zijn meerdere filters beschikbaar en worden de criteria direct of via een zoekhulp 

bepaald. Binnen deze pop-up kan eenvoudig worden geschakeld tussen de twee methodes. 

 

Ideo: Bas Horvers  

          

          



           

 

Grafische rapportage 

In het middelste deel van het scherm worden de resultaten van de filters grafisch weergegeven. De 

informatie langs de assen kan worden bepaald aan de hand van zogenaamde ‘View Settings’. Hiermee 

worden de informatie categorieën en reeksen voor de x-as en de y-as bepaald. Daarna kan er in de 

weergave zelf, een niveau ‘verder’ worden geselecteerd. Het selecteren van teveel niveaus verbetert 

de leesbaarheid van de grafische rapportage overigens niet.  

 

Het is dus beter om via de ‘ View 

Settings’ opnieuw te beginnen, met 

het definiëren van de informatie op 

de assen. 

 

Naast het vastleggen van welke 

informatie er in de rapportage 

getoond moet worden, kan er ook 

informatie gegroepeerd worden of 

kan er informatie verder gefilterd 

worden. 

 

Al deze instellingen kunnen in een 

persoonlijke of publieke rapportage 

variant vastgelegd worden, zodat dit 

niet iedere keer weer opnieuw hoeft 

ingesteld te worden.  

 

Vervolgens is het ook mogelijk om 

de manier waarop het rapport grafisch wordt weergegeven, aan te passen. In mijn voorbeeld heb ik 

gekozen om door middel van een staafdiagram de kosten per objecttype in de maand mei weer te 

geven. Maar in het ‘ Chart Types’ menu kunnen verschillende weergaves, zoals bijvoorbeeld een donut 

chart, een pie chart of een heat map, gekozen worden. 

 
  



Tabelvorm rapportage 

In het onderste deel van de rapportage worden de resultaten uit de selectie, ook in tabelvorm 

weergegeven. Bij het opstarten van de applicatie, worden standaard zowel de grafische als de 

tabelvorm weergegeven. Maar de gebruiker kan ook een keuze maken om maar één van de twee weer 

te geven.  

 

In mijn voorbeeld heb ik een 

selectie van relevante kolommen 

gemaakt welke ik, gegroepeerd per 

maand, wil tonen. Deze selectie 

kan ook weer in een variant worden 

opgeslagen, zodat deze als default 

of als een persoonlijke variant 

beschikbaar is. In de ‘View Settings’ 

is het ook weer mogelijk om op 

data te sorteren, te filteren en te 

groeperen. 

 

Een leuke optie is om in de 

grafische weergave een data 

element (kolom) te kiezen, door er 

met de muis op te klikken.  

 

Deze data wordt nu gelijk in het 

tabel gedeelte weergegeven, zodat men specifiek deze details van de geselecteerde informatie kan 

bekijken.  

 

Door te ‘spelen’ met deze nieuwe Fiori applicatie van SAP voor S/4HANA, wordt het wel duidelijk dat de 

kwaliteit en de consistentie van de onderhoudsdata in het systeem op orde moet zijn. Dat lijkt 

misschien op een open deur, maar zal in veel gevallen nog lang niet altijd overal het geval zijn. 

 

Zelf heeft SAP ook nog wel de nodige verbeteringen door te voeren. Tijdens het testen van deze 

applicatie, hebben we namelijk meerdere support notes moeten inspelen. Ikzelf word wel enthousiast 

van deze nieuwe EAM Embedded Analytics apps in S/4HANA. En daarmee is SAP goed op weg, maar er 

is zeker ruimte voor verbetering. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Verbeter ook uw service- en                                                                                           

onderhoudsprocessen in SAP 

Neem vandaag nog contact op.  

Tel. +31 (0)73 730 33 10 

info@ideo-nl.com  


