SAP PM: Beheer en Onderhoud
Bedrijfsmiddelen is een verzamelnaam voor de installaties en het machinepark van een bedrijf. Het is
belangrijk om goed te registreren wat er in het bedrijf aanwezig is en wat de kosten zijn om deze zaken in
goede staat te houden. Dit omdat in de bedrijfsmiddelen vaak het grootste deel van het kapitaal van een
onderneming is geïnvesteerd.
Plant Maintenance binnen SAP biedt een passende oplossing voor de registratie van de bedrijfsmiddelen
en het onderhoud & beheer van deze objecten.

SAP PM (Plant Maintenance) biedt standaardprocessen voor de bedrijfsmiddelen In deze
leaflet wordt het proces van registratie en beheer & onderhoud nader bekeken.

SAP PM: Verbeter de effectiviteit van je installaties
onderzoeken en beoordelen van de actuele toestand
In SAP zijn de bedrijfsmiddelen opgebouwd met
van de technische equipments in een systeem (DIN
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31051). De maatregelen zijn onderverdeeld in:
functieplaatsen en equipments. Een functieplaats is
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Figuur 1: De bedrijfsmiddelen zijn neergelegd in een hiërarchisch
opgebouwde structuur die worden onderverdeeld met behulp van
equipments (bv trafo), assemblies en componenten (bv bout en
moer).

Onderhoudsproces op bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfsmiddelen wordt onderhoud verricht en deze
verrichtingen kennen een zogenaamde werkstroom die in
SAP wordt gebruikt. De afhandeling van deze werkstroom
is als volgt:
Meldingen van storingen, onderhoudsopdrachten uit
inspecties en periodieke onderhoudsplannen kunnen
worden vastgelegd met tijden en de bijbehorende
equipments met eventuele technische gegevens. SAP biedt
meldingslijsten met veelvuldige selectiemogelijkheden
(installatiedeel, periode, regio enzovoorts).

Assets structuur
Een functieplaats verandert doorgaans niet in de tijd en een
functieplaats heeft zijn eigen aparte onderhoudshistorie.
Een equipment is het laagste niveau in de technische
structuur waar de kosten kunnen worden gekoppeld met
een specifiek item. De in figuur 1 weergegeven turbine
bevat een viertal equipments, maar dit kan worden
doorgevoerd tot op component niveau (bout en moer).

Een equipment heeft een eigen aparte onderhoudshistorie
en een equipment kan in de loop van de tijd van de ene
functieplaats naar de andere uitgewisseld worden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een trafo die in een andere
windmolen kan worden hergebruikt. De onderhoudshistorie van het equipment blijft in SAP gewoon
gehandhaafd. Op de functieplaatsen en equipments wordt
de financiële en technische
Veelgebruikte servicehistorie van de installaties
orders in SAP zijn voor
bijgehouden. Verder zijn de
storingen, inspecties en
gepland onderhoud
installaties de activa in de
vaste activa administratie.
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Door de planner worden de meldingen tot orders verwerkt
en het werk voor de uitvoering ingedeeld. Hierbij wordt
rekening gehouden met locatie, werkplekken met hun
specialisatie en capaciteit en natuurlijk de urgentie en
prioriteit. De onderhoudsorder kan zowel gebruikt worden
voor intern of extern personeel. Op de order wordt de
financiële planning en werkelijkheid vastgelegd. Hierbij
kan gebruik gemaakt worden van taaklijsten, stuklijsten en
materiaalreserveringen, werkbonnen, bestellingen etc..
Nadat de uitvoering de storing heeft verholpen of de
onderhoudsopdracht heeft uitgevoerd kan de order verder
worden afgewikkeld. Dit houdt in dat op de serviceorder
de registratie plaatsvindt van uren, materiaal en ontvangen
diensten, factuurafwikkeling, nacalculatie en
gereedmelden van de service order. De melding wordt
voorzien van een eindtijd, schadeoorzaak in geval van
storing en de uitvalsindicator om het systeem de
uitvalduur van de installatie te laten berekenen. Deze
gegevens worden opgenomen in de technische historie van
de installatie.

SAP Rapportages
Rapportages zijn in ruime mate aanwezig, zoals dat bij SAP
gebruikelijk is. Ze vallen uiteen in financiële rapportages en
technische rapportages. In de financiële rapportages zien
we de kosten per ordersoort voor bijvoorbeeld preventief
onderhoud. Hierop kan verder ingezoomd worden naar
functieplaats en de verschillende equipments.

Figuur 2: Financiële rapportage over de kosten weergegeven per
ordersoort. In dit voorbeeld betreft het preventief onderhoud
waarvoor 15 serviceorders zijn aangemaakt met een totaal
kostenplaatje van 10.084 euro.

SAP kent een rapportage voor storingsanalyse die gebaseerd
is op de indicatoren MTTR en MTBR.
MTTR staat voor "Gemiddelde tijd voor reparatie" en
MTBR staat voor "Gemiddelde tijd tussen reparaties".

Figuur 3: Technische rapportage waarbij per functieplaats wordt
aangegeven hoeveel storingen er hebben plaatsgevonden over een
bepaalde periode. Daarnaast wordt de gemiddelde tijd van de
reparaties weergegeven en de gemiddelde tijd die tussen de
reparaties zit.

Wanneer de duur van de storingen langer worden en de
frequentie waarmee de storingen elkaar opvolgen hoger, is
het tijd om de installatie kritisch onder de loep te nemen en
te bekijken of groot onderhoud of vervanging noodzakelijk
wordt.

QlikView & Pentaho Rapportages
Het is ook mogelijk om naast de standaard SAP rapportages
gebruik te maken van een BI tool die vaak meer flexibiliteit
kan bieden. Voorbeelden hiervan zijn Qlikview en Pentaho.

Figuur 4: Rapportage uit QlikView waarbij met diverse grafieken
een duidelijk realtime beeld kan worden gegeven over de informatie
die in SAP EAM aanwezig is.

Met deze tools is het mogelijk om tabellen uit verschillende
infosystemen van SAP te combineren. Daardoor kunnen er
betere rapportages worden neergezet waarbij ook meer
informatie kan worden verkregen door te dubbelklikken op
de objecten. Deze BI tools werken uiterst intuïtief en -niet
onbelangrijk de lay-out ziet er behoorlijk fraai uit.
Deze lay-out kan zelfs naar
eigen wens worden
aangepast door bijvoorbeeld
gebruik te maken van de
eigen huisstijl.

"Er zijn veel standaard
SAP rapportages
beschikbaar, maar met
QlikView of Pentaho
heb je meer flexibilteit."

Meer weten?
Wilt u meer weten over SAP EAM en de voordelen die dat
uw organisatie kan opleveren? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op of kijk op onze website voor meer
informatie. Wij helpen u graag verder!

Voordelen: • Eenmalige registratie van bedrijfsmiddelen middels structuuropbouw. Hieraan
worden alle onderhoudsorders gekoppeld en zo wordt de onderhoudshistorie opgebouwd
(Reductie van (uitval)risico's) • Relatie met onderhoudsplanning (Wie is wanneer met welke
serviceorder bezig?) • Koppeling met materiaalplanning (Welke voorraden moeten we
aanvullen voor de serviceorders en wanneer?) • Standaard rapportages die inzicht geven in
belangrijke managementinformatie (Totale uitval- en reparatietijden van installaties)
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