
 

Massawijzigingen voor onderhoudstaaklijsten en hun operaties 

Vorig jaar schreven we al dat SAP goed aan de weg aan het timmeren is, door goed naar haar gebruikers 

en klanten te luisteren. Door middel van het SAP Customer Influence Program worden diverse verzoeken 

voor nieuwe functionaliteit en verbeteringen van bestaande functionaliteit ingediend. Hieruit maakt SAP 

een keuze en start met de ontwikkeling daarvan. Door middel van een SAP note wordt de betreffende 

functionaliteit beschikbaar gesteld en kan vervolgens in het SAP systeem ingespeeld worden. 

Het weergeven van onderhoudstaaklijsten en bijbehorende operaties ontbrak altijd al in het SAP system. 

Daar heeft SAP vorig jaar Note 2870957 voor uitgebracht en deze note hebben wij reeds kort toegelicht. 

Recentelijk heeft SAP ook Note 3045910 uitgebracht, waarmee nu ook massawijzigingen voor 

onderhoudstaaklijsten en operaties mogelijk worden. Na het inspelen van de Note dient de Enterprise 

Asset Management Part 17 (LOG_EAM_CI_17) Enterprise Business Function geactiveerd te worden. 

De nieuwe bijbehorende transacties zijn respectievelijk IA39 voor de weergave en IA38 voor het wijzigen. 

Deze transactie starten beiden een selectiescherm op: 

 

Na het uitvoeren van een taaklijst/operatie selectie, op basis van specifieke criteria, wordt het overzicht 

getoond. Uiteraard kan dit overzicht naar persoonlijke wensen worden aangepast, zodat de juiste 

informatie wordt weergegeven. 
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Nu worden de taaklijsten of operaties geselecteerd, waarvoor een massawijziging dient te worden 

uitgevoerd. Via het menu: Meer → Ga naar → Massa wijziging, kan de massa bewerking gestart worden. 

Per tab zijn een aantal velden beschikbaar, waarmee de wijziging uitgevoerd kan worden. 

De volgende onderdelen van de taaklijst kunnen via massawijziging aangepast worden: 

Taaklijst header 

 Algemene gegevens 

 Klant specifieke gegevens 

Taaklijst operatie 

 Algemene gegevens 

 Interne gegevens 

 Externe gegevens 

 Gebruikers gegevens 

 Klant specifieke gegevens 

 

De wijzigingen worden ingevoerd en nu kan er gekozen worden om deze op de voorgrond of op de 

achtergrond uit te voeren. Na een succesvolle uitvoering van alle wijzigingen zal SAP hiervan een verslag 

tonen. 

Om gebruikers te autoriseren voor het gebruik van deze nieuwe functionaliteit, moeten de nieuwe 

waarden TL (taaklijst) en TO (taaklijst operatie) aan het veld IMASS in het autorisatieobject I_MASS 

worden toegevoegd. 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over het gebruik van deze twee nieuwe transacties, neem 

dan contact op met Ideo en wij helpen u graag op weg. 
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