
Ready4 Advanced Scheduling  
Krachtige, intuïtieve dashboards die uw 
planningsprocessen radicaal vernieuwen

Voor Onderhoud- en Klantenservice-

situaties is het optimaliseren van middelen 

van cruciaal belang. Of het nu gaat om het 

gebruik van arbeid, machines of materiaal, 

het beste gebruik van middelen biedt een 

schat aan efficiency-voordelen en maakt het 

voor u mogelijk om wendbaar te blijven. 

Organisaties moeten in staat zijn om 

de uitvoering van taken met voldoende 

flexibiliteit te beheren, zodat voldaan wordt 

aan de eisen van de markt en SLA’s, 

terwijl klanttevredenheid behouden blijft en 

verbeterd wordt. Ze moeten dit echter doen 

zonder hun kosten te verhogen, wat een 

moeilijk te bereiken evenwicht is.

HET GEBRUIK VAN SAP - GEWELDIGE GEGEVENS, 
MAAR INEFFICIËNTE WORKFLOWPLANNING
SAP kan een schat aan gegevens bevatten die u kunnen helpen bij het plannen 
van uw Onderhoud en Klantenservice binnen uw bedrijfsvoering. Het is echter 
niet eenvoudig om toegang te krijgen tot de relevante gegevens die nodig 
zijn om weloverwogen beslissingen te nemen over optimaal gebruik van de 
middelen, en het vereist de samenvoeging van een breed scala aan bronnen uit 
het SAP-landschap. Zonder een robuuste, geïntegreerde planningsoplossing 
zijn organisaties genoodzaakt om gebruik te maken van administratief 
intensieve oplossingen zonder data-integratie, zoals spreadsheets, die opnieuw 
moeten worden ingevoerd, voortdurend moeten worden beheerd en handmatig 
moeten worden gesynchroniseerd met SAP. Andere oplossingen van derden 
brengen hun eigen complicaties met zich mee op het gebied van data-
interfacing, foutenbeheer en onnodige architectonische complexiteit.

READY4 ADVANCED SCHEDULING
Ready4 Advanced Scheduling (R4AS) biedt uitgebreide, intuïtieve 
grafische dashboards die een volledig overzicht geven van Onderhouds- en 
Klantenservicemiddelen, mensen, tools en taakuitvoering. De noodzaak om 
in SAP door tientallen schermen en transacties te navigeren is verdwenen, 
omdat alle informatie wordt geconsolideerd en gepresenteerd in één 
eenvoudig te begrijpen visuele vorm. Het brengt de planning samen in één 
gebied voor snellere besluitvorming en reacties. Simpel gezegd, het geeft 
de juiste informatie op de juiste plaats en op het juiste moment voor betere 
beslissingen, betere workflows en uiteindelijk een betere service. De R4AS 
drag-and-drop functionaliteit stelt u vervolgens in staat om uw hele planning 
en alle planningsactiviteiten snel en effectief op één plaats te beheren, wat tijd 
bespaart en gebruikers de kans geeft om de middelen optimaal te benutten.



DE VOORDELEN  DE PLUSPUNTEN 

• Verhoogde efficiëntie en prestaties met een 360 graden 
zicht, en met een beter begrip van werkplanning, gebruik van 
middelen en optimalisatie van mogelijkheden 

• Het beheren van flexibiliteit van teams zodat men in kan 
spelen op veranderende eisen en flexibeler wordt 

• Het versnellen van de planning van onderhouds- en  
service-opdrachten 

• Optimalisatie van het reizen met geo-lokalisatie zodat 
efficiëntere service- en onderhoudsroutes gepland worden en 
verdere kosten daarmee bespaard worden  

• Verhoging van de klanttevredenheid met real-time schema’s 
en snellere reacties 

• 100% SAP-oplossing die een volledig geïntegreerde, 
toekomstbestendige oplossing biedt

WAAROM R4AS
SOA People is zowel een 100% SAP-specialist als een expert in 
het leveren van maatwerkoplossingen voor onderhoud en service 
LoB. Ready4 Advanced Scheduling is ontwikkeld met behulp van 
de nieuwste technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van het 
SAP Cloud Platform en is volledig geïntegreerd met uw SAP ERP- 
of S/4HANA-systeem. De gloednieuwe grafische gebruikerservaring 
is zoals men verwacht van een ultramoderne web app.

BESTAANDE R4AS KLANTEN ZIJN 
ONDER ANDERE:

Krachtige grafische gebruikersinterface 
voor de planning en optimalisatie van 
resourcegebruik.

 

Drag-and-drop functionaliteit voor 
gebruiksgemak en maximale ergonomie..

Volledig geïntegreerd met onderhouds-, 
service-, HR-, voorraad, inkoop- en 
projectmodules van SAP.

Integratie met Google Maps, met 
weergave van bedrijfsmiddelen, 
technici en klantlocaties met real-time 
verkeersinformatie etc.

 
Integratie met mobiliteit. Orders die met 
R4AS gepland zijn, worden ter uitvoering naar 
de mobiele apparaten van technici gestuurd. 
R4AS kan dan de uitvoering van taken 
volgen en controleren.

Plug & Plan. R4AS maakt een zeer  
snelle implementatie mogelijk met een 
zeer beperkte impact op SAP en de dagelijkse 
bedrijfsvoering. R4AS is geschikt voor elke 
sector en is zeer aanpasbaar.

Interface-agnostisch. R4AS werkt met zowel 
SAP GUI (Graphical User Interface) als met 
SAP’s Cloud- en web interface zodat dezelfde 
voordelen geboden worden ongeacht uw 
interfacekeuze.

VOORVERPAKTE WAARDE  
VOOR SAP-KLANTEN 

R4AS en IoT zijn beschikbaar als SAP Qualified Partner-Packaged 
Solution. Combineer real-time monitoring van uw belangrijkste 
bedrijfsmiddelen met de kracht van R4AS voor verdere efficiency-
besparingen. Door toepassing van R4AS en SAP Leonardo IoT kunt 
u een echt flexibele en directe respons op storingen bewerkstellen en 
- anders kostbare - storingen voorkomen. 

Sensoren die gekoppeld zijn aan uw belangrijke bedrijfsmiddelen, 
sturen gegevens door die worden verzameld door SAP Leonardo die 
veel configuratiemethoden biedt om u in staat te stellen volledig te 
profiteren van de informatie. 

Zo kan SAP Leonardo Platform bijvoorbeeld op basis van 
bedrijfsmiddelen en verschillende definieerbare drempels een 
werkorder genereren in uw SAP back-end systeem. Deze dringende 
taak is direct zichtbaar in R4AS, zodat u met kennis van zaken 
beslissingen kunt nemen over hoe u deze onderbreking in de planning 
kunt afhandelen door bedrijfsmiddelen en relevant operationeel 
personeel toe te wijzen aan de taak. Met R4AS kunnen gebruikers in 
één oogopslag zien wat de huidige planning en conflicten zijn, zodat 
de oplossing duidelijker wordt en er meer flexibiliteit is om, indien 
nodig, resources gaandeweg toe te wijzen.

(*): Google Maps professional licenties niet inbegrepen

FIXED  
PRICE 

Implementatie 
vanaf 
€ 20.000

R4AS cloud 
licentie inclusief 
50 te plannen 
resources vanaf              
€ 19.900 / jaar

SAP Cloud 
Platform  
licentie vanaf  
€ 2.500 / jaar

OPTIONEEL  
 

IoT module 
implementatie vanaf  
€ 10.000 / jaar

SAP Leonardo IoT 
cloud licentie van  
€ 7.200 / jaar

Materiaal planning 
imlementatie vanaf 
3000 materialen

Cloud licentie vanaf  
€ 4.200 / jaar

VASTGESTELDE 
SCOPE 

PM of PS

Orders toewijzen

Medewerkers 
plannen

Real-time 
capaciteitsplanning

Google Maps 
integratie*

Conflict 
management

Bulk planning

VASTE SCOPE – VERMINDER RISICO – BENUT UW SAP SYSTEEM OPTIMAAL

Fluxys, BIA, 
SDEA, Antalis, 
3B Fibreglass, 
Fédération 
Wallonie-Bruxelles

VASTGESTELDE 
DOORLOOPTIJD 

Vanaf 4 weken 
doorlooptijd


