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Oplossingen gebaseerd op SAP Business One  



De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt 

deze software de ideale ERP-keuze voor bedrijven die service en reparatie opdrachten uitvoe-

ren. BX MRO breidt SAP Business One uit met essentiële functies voor deze branche: uitge-

breide service orders, onderhoudsplanning, capaciteitsplanning en flexibel factureren. Met 

SAP Business One voor Service & Reparatie kunt u service order ramingen uitvoeren, op basis 

van sjablonen en eerdere orders. U kunt factureren met vermelding van uren en materiaal, en 

u beschikt over een uitgebreide service historie. Uw voordelen zijn o.a.: accuraat factureren, 

efficiënt gebruik van middelen, verbeterde financiële controle, transparantie en winstgevend-

heid, en natuurlijk verbeterde klanttevredenheid. 

Service en Reparatie voor SAP Business One  

Uw klanten eisen dat de kwaliteit van uw service en  

onderhoud goed is en dat het op tijd plaatsvindt. 

Dat vraagt nogal wat van uw bedrijf. Goede coördi-

natie van de inzet van uw hele organisatie is daar-

voor noodzakelijk. 

Om aan de klantwensen tegemoet te komen, moe-

ten voorraden van onderdelen en materialen, ser-

vice orders en beschikbare capaciteit, diverse factu-

reerfrequenties, klantgegevens etc. op elkaar wor-

den afgestemd. Alles bij elkaar vormt dit een com-

plex geheel, dat makkelijk leidt tot fouten, gemiste 

deadlines en verminderde efficiëntie. Om concurre-

rend te werken, is goede software van essentieel 

belang. Software die volledig is geïntegreerd en ge-

optimaliseerd voor service en reparatie.  

Service & Reparatie voor SAP Business One is zo’n 

specifieke oplossing. Het is de juiste software voor 

MRO-bedrijven in het midden- en kleinbedrijf of 

voor de service- & reparatieafdeling van grotere 

organisaties. 

 

 

Service & Reparatie voor SAP Business One  

is geschikt voor bijna elk bedrijf: 

MRO als kernactiviteit 

MRO voor interne toepassing  

MRO voor productie e/o handel 

Belangrijkste voordelen: 

 Verbeterde reactietijden en kwaliteit 

 Nauwkeuriger ramingen en offertes 

 Eenvoudig, snel en nauwkeurig  

factureren 

 Eenvoudig en efficiënt plannen 

 Snelle en aantoonbare ROI 

 Verbeterde planning en inzet van  

middelen 

 Vermindering van spoedreparaties 

 Eenvoudig te gebruiken, met drill-downs,  

waarschuwingen en goedkeuringen 



 

Functionaliteiten van Service & Reparatie voor SAP Business One   

Service contract facturering 

Naar gelang de factureerfrequentie kunnen uw service contracten automatisch worden gefactureerd. U bent 

verzekerd van efficiënt en tijdig factureren. U slaat geen facturen over. 

 

Klant equipment-kaart 

De klant equipment-kaart bevat alle gegevens van het “object” dat service behoeft en de onderhoudsfre-

quentie hiervan. Hierop gebaseerd genereert het systeem automatisch service orders. De selectie is op basis 

van tijdschema’s, tellers of wat eerst komt.  

 

Service aanvragen 

Op basis van service aanvragen kan het systeem service orders genereren. Op het scherm heeft u een com-

pleet overzicht van eerdere service aanvragen, eerdere service orders en reeds geplande service orders. 

 

Service order planning 

De grafische planningsinstrumenten maken het plannen snel en eenvoudig. Service order planning en capaci-

teitsplanning zijn volledig geïntegreerd. De service orders en taken kunnen worden toegewezen aan mede-

werkers door eenvoudig te slepen en te plakken. 

 

Calculatie 

Elke service order kan een begroting bevatten, met real-time toegang tot de werkelijke kosten, service order 

marge en onderhanden werk. Hierdoor heeft u up-to-date inzicht in de status en de voortgang van de service 

order. Er zijn uitgebreide drill-down mogelijkheden naar activiteiten, materiaal en arbeid.  

 

Service order facturering 

Er zijn flexibele factureeropties. Facturen kunnen worden gebaseerd op kalenderschema’s, mijlpalen, percen-

tage gereed of kunnen op aanvraag plaatsvinden. Facturen kunnen arbeid, materiaal en kosten bevatten. 

Voor elke service order is een eigen factureerschema mogelijk. 

 

Inkoop en voorraadbeheer 

Uitgebreide materiaalplanning en inkoop functionaliteit. Materialen kunnen worden gekoppeld aan specifieke 

activiteiten of mijlpalen, wat just-in-time inkopen mogelijk maakt. Ondersteuning voor meerdere magazijnen 

in combinatie met orderadvies en projectvoorraad. 

 

Urenstaten 

Boeking van directe en indirecte uren met real-time rollup naar een service order. Het invoeren van de uren 

kan ook op afstand, met een web browser. 

 

Financiële administratie 

Compleet geïntegreerde financiële administratie, die gevoed wordt vanuit alle relevante onderdelen van de 

software-oplossing. Gecombineerd met flexibele en uitgebreide financiële rapportage. 

 

Relatiebeheer 

Robuuste en eenvoudig te gebruiken relatiebeheer functionaliteit, die volledig is geïntegreerd in de software. 

Dit biedt u volledig transparante klantinformatie met grafische analyse mogelijkheden. 



Service & Reparatie voor SAP Business One in 6 stappen... 

Stap 1: Maak een Service Contract 

Snel en eenvoudig service contracten maken. Link de objecten waarop u service wilt verlenen en definieer 

de voorwaarden en factuurfrequentie. Dit service contract biedt u een eenvoudige basis voor de  

onderhoudsplanning en service contract facturering. Het is zeer flexibel. Nooit meer zoeken, maar direct 

overzicht van service aanvragen en gefactureerde bedragen. 

Stap 2: Maak een klant equipment-kaart 

In de klant equipment-kaart ziet u zowel de details en historie van een bepaald object, als een compleet 

overzicht van alle service gerelateerde informatie van dit object, de klant en de service contracten. Ze  

kunnen handmatig of automatisch worden gemaakt, gebaseerd op tijd, teller of wat als eerste komt. Het 

bevat informatie zoals het serienummer van de fabrikant, serienummers van vervangingen en de service-

interval. Equipment-kaarten kunnen eenvoudig worden gelinkt aan en geassocieerd met service orders. 



Stap 3: Service Aanvragen 

Alle inkomende service aanvragen kunnen eenvoudig worden geregistreerd in het systeem. Het houdt  

records bij van eerdere service activiteiten en de informatie wordt opgeslagen in een uitgebreide service 

kennisbank. Met één muisklik verandert een service aanvraag in een service order. Alle informatie die  

nodig is komt vanuit het service contract, the klant equipment-kaart en de service aanvraag. 

Stap 4: Service Order 

Voor veel bedrijven is de service order het startpunt van de daadwerkelijke service activiteiten. De service 

order kan handmatig worden aangemaakt of automatisch worden gegenereerd vanuit een service  

contract, onderhoudsplanning of service aanvraag. Alles wat een service-medewerker nodig heeft met 

betrekking tot de klus, het materiaal, de kosten en  overige informatie kan worden opgenomen in de  

service order. 

Service & Reparatie voor SAP Business One in 6 stappen...  



Stap 5: Service Order Planning 

Grafische planning tools maken het roosteren en inplannen van service orders snel en eenvoudig. Service 

planning en capaciteitsplanning zijn volledige geïntegreerd. Alle service orders, zowel preventief als  

correctief, worden aan medewerkers toegewezen door simpel te slepen en te plakken. Na voltooiing van 

de service order worden alle uren, materialen en kosten geboekt en kan de order worden gefactureerd. 

Stap 6: Service Facturering 

Het systeem biedt een scala aan flexibele factureeropties. Facturen kunnen alle gewerkte uren, onkosten 

en verbruikte materialen bevatten. Service contracten kunnen de factuurprijs bevatten en de factureer-

frequentie op basis van tijd of andere mijlpalen. Facturen kunnen handmatig of automatisch worden  

aangemaakt, volgens vooraf vastgelegde patronen. Na het maken van de facturen, geeft het systeem een 

duidelijk overzicht van de service order marges. 

Service & Reparatie voor SAP Business One in 6 stappen...  



Over SAP Business One 

 

Met SAP Business One heeft u... 

 

 Relatie management  

 Verkoop 

 Voorraadbeheer 

 Productie 

 Inkoop 

 Financieel management 

 Bankzaken 

 Managementrapportage 

 

…allemaal in één flexibel systeem. 

 

SAP Business One biedt u en uw medewerkers: 

 

Een compleet overzicht vanuit één nauwkeurige basis, waarin alle belangrijke gegevens up-to-the-minute 

worden weergegeven.  

 

De mogelijkheid uw business en uw klantenbestand uit te breiden met behulp van web-gebaseerde 

CRM en e-commerce mogelijkheden. Met een compleet overzicht per klant voor verkoop, distributie en  

financiën beschikt u over nieuwe mogelijkheden om uw klanten sneller en beter van dienst te zijn. 

 

Een proactieve aansturing van uw bedrijf met behulp van automatische waarschuwingen, werkstromen 

en signalen voor belangrijke zakelijke gebeurtenissen en klantwensen. Het reactieve, tijdrovende “brandjes 

blussen” is verleden tijd. 

 

Gestroomlijnde bedrijfsprocessen door het naadloos integreren van verkoop, inkoop, voorraden en  

financiën. Dubbele data-invoer is overbodig en de fout kans wordt aanzienlijk verlaagd. 

 

Maatwerk-tools om uw software op eenvoudige wijze aan te passen aan uw specifieke zakelijke  

behoeftes en de individuele voorkeuren van uw gebruikers. 

 

 

 

Een oplossing waarop u kunt rekenen.  

 

SAP Business One is een product van SAP, 

wereldmarktleider in zakelijke software-

oplossingen. SAP Business One wordt  

geleverd via een wereldwijd netwerk van  

gecertificeerde partners, die lokaal service en 

ondersteuning bieden. 

Een oplossing waarop u kunt rekenen.  

SAP Business One is een product van SAP, wereldmarktleider in zakelijke software-oplossingen. SAP  

Business One wordt geleverd via een wereldwijd netwerk van gecertificeerde partners, die lokaal service en 

ondersteuning bieden. 



  

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One  

Over SW Solutions 

SW Solutions biedt ERP-oplossingen op basis van SAP Business One. Deze oplossingen 

worden in nauwe samenwerking met SAP Business One ontwikkeld en zijn volledig  

geïntegreerd in SAP Business One.  
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