
Het project Validaties verbetert de volledigheid 
en kwaliteit van infrastructuurdata

Over het project Validaties vertelt André Blum,

Projectmanager bij ProRail: “Het doel is de kwaliteit en

volledigheid van gegevens over de fysieke railinfrastructuur

van ProRail structureel te verbeteren. Deze informatie wordt

opgeslagen in SAP. Met het project Validaties zijn in SAP

controles ingebouwd om invoerfouten te voorkomen.

Nieuw ingevoerde objectgegevens en mutaties op object-

gegevens worden op basis van ingestelde regels gevalideerd.

Daarnaast krijgen bepaalde velden standaardwaarden,

zodat men deze niet vergeet in te vullen. De validaties

vinden plaats in de portal van de SAP PLM oplossing (Product

Lifecycle Management). Via deze portal kunnen leveranciers

wijzigingen aan objectgegevens en technische tekeningen

direct in SAP melden.”

‘Volledige en correcte data 
is essentieel voor optimaal 
spooronderhoud’ André Blum,

Projectmanager Validaties bij ProRail

In samenwerking met vervoerders en partners zorgt ProRail 
niet alleen voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en 
duurzaam spoornetwerk, maar ook voor comfortabele 
stations. Om aangenaam reizen te kunnen realiseren, is het 
van belang dat de infrastructuur in optimale staat verkeert. 
Het uitvoeren van onderhoud aan het spoor is hiervoor 
essentieel. Optimaal spooronderhoud is slechts mogelijk 
indien de informatievoorziening vanuit de diverse systemen 
volledig en correct is, zodat de infrastructuur nauwkeurig in 
beeld kan worden gebracht. Daarom is het project Validaties 
in het leven geroepen.
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“Dimensys is voor het project Validaties als leverancier 

geselecteerd, aangezien zij de preferred supplier is op het 

domein van SAP EAM (Enterprise Asset Management). Er zit 

nu een uitstekend team van vijf Dimensys consultants bij 

ProRail dat helemaal op elkaar is ingespeeld. Mijn compli-

menten richting Dimensys, het project loopt als een trein!”, 

aldus André Blum.

Dimensys consultant Jaco Jacobs is eveneens erg tevreden 

over de wederzijdse samenwerking: “Wat ik persoonlijk erg 

prettig vind, is de goede samenwerking met de collega’s van 

ProRail. Zij zijn erg betrokken en doen er alles aan om ons 

optimaal van de benodigde informatie te voorzien.”

Jacobs vertelt dat de business de validatieregels bepaalt, 

waarna het projectteam deze inregelt in SAP. “In de Transi-

tiekamer worden de informatieleveringsspecificaties en 

de validaties die daaruit volgen, vastgesteld. 

De Transitiekamer is een samenwerkingsverband tussen 

ProRail en haar aan nemers, waarin zij samen afspreken  

welke informatie wordt uitgewisseld en hoe dit gebeurt. 

Het projectteam Validaties vertaalt deze specificaties 

vervolgens naar een Request for Change-document (RFC), 

op basis waarvan de validaties in het systeem worden 

ingeregeld. De stuurgroep geeft aan welke objecten in 

welke releases gevalideerd moeten zijn.” 

Het vertalen van informatieleveringsspecificaties van  

de business naar de inrichting in SAP bleek de grootste 

uitdaging, zo concludeert Blum. “Het is een hele uitdaging 

om de theoretische wereld en de ICT vertaling hiervan in 

SAP met elkaar in lijn te brengen. Infrastructuurspecialis-

ten hebben veel theoretische kennis van objecten, maar 

weten niet altijd hoe deze worden geadministreerd of  

hoe deze idealiter geadministreerd dienen te worden. 

Het project loopt 
als een trein

Een oplossing om validatieregels 
eenvoudig te onderhouden

Waarom Dimensys?

Aanpak en oplossing
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■  De transitiekamer stelt de informatieleverings-

specificaties op;

■ Het projectteam vertaalt deze naar validatieregels en

■  Het projectteam verwerkt de validatieregels in SAP.

Het proces in het kort

“Het vertalen van de theorie naar  
de praktijk is de grootste uitdaging”

“Validatieregels wijzigen
regelmatig, dus we willen deze
eenvoudig kunnen onderhouden”

Bijvoorbeeld: als een trein door een bocht gaat, komt de 

druk op de buitenste rails te liggen. Met informatie over 

de lengte van de rails en de straal en radius van de boog, 

kan de mate van slijtage precies worden berekend. Het is 

een hele klus om dat allemaal in één systeem vast te 

leggen. De vertaling van de theorie naar de praktijk, dát is 

waar het om draait.”

Eenvoudig validatieregels vastleggen en beheren
Voor het valideren van de data is de oplossing BRFplus,  

Business Rules Framework plus, gebruikt. In deze tool worden 

validatieregels vastgelegd, op basis waarvan data worden 

gevalideerd. Indien data niet aan validatieregels voldoen, 

geeft de tool een foutmelding in SAP en moet de gebruiker  

de data aanpassen voordat deze kunnen worden opgeslagen. 

Deze tool is onderdeel van de standaard SAP licentie en 

brengt dus geen extra kosten met zich mee. “ProRail heeft 

voor BRFplus gekozen, aangezien de validatieregels regel-

matig wijzigen en wij deze eenvoudig willen onderhouden. 

Daarnaast is het interessant dat BRFplus regels kunnen 

worden hergebruikt. Een alternatief is het schrijven van 

validatieregels in ABAP. Het nadeel is dat je hierdoor meer 

maatwerk in het systeem krijgt en je voor iedere aanpassing 

een programmeur nodig hebt. 

Het feit dat er bij BRFplus weinig programmeerwerk aan te 

pas komt, gaf voor ProRail de doorslag,” legt Blum uit. “SAP 

zet maximaal in op deze tool. De opvolger van BRFplus is het 

HANA Rules Framework (HRF) dat een prominente rol binnen 

de S/4HANA suite speelt.”
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Doelstelling klant: Volledigheid en kwaliteit van infrastructuurdata verbeteren

Oplossing: Validaties in de PLM portal (Product Lifecycle Management) met behulp van BRFplus 

Profiel

Het projectteam heeft reeds voor 19 hoofdobjecten 

validaties in het systeem ingeregeld. Het doel is voor het 

einde van het jaar validaties te hebben ontwikkeld voor 

bijna 30 hoofd objecten, waaronder seinen, wissels, sporen 

en overwegen”, vult Blum aan. 

Het automatisch valideren van data heeft consequenties 

voor de gehele organisatie. Met correcte en volledige data 

kunnen onderaannemers storingen aan het spoor sneller 

verhelpen en kunnen asset managers binnen ProRail 

betere beslissingen nemen ten aanzien van het plannen 

van onderhoudsactiviteiten. 

“Een voorbeeld: stel een monteur die werkzaam is bij onze 

onderaannemer moet een wissel repareren. De monteur 

weet wel welk type wissel het is en wat het formaat is, 

maar weet hij ook wat voor soort motoren erin zitten? Dat 

is vaak niet vastgelegd. Om de storing snel op te kunnen 

lossen, is het van cruciaal belang om over deze informatie 

te beschikken”, stelt Blum.

“Er wordt informatie vastgelegd omtrent het oplossen van 

storingen, het aansturen van inspecties, het organiseren 

van onderhoud en het doorvoeren van vernieuwingen. Dat 

is waar het om draait bij assetmanagement.” 

Door het inzetten van BRFplus en dus het toepassen van 

validatie regels in SAP zijn de vastgelegde gegevens beter 

te verwerken tot informatie waar assetmanagement veel 

belang bij heeft. 

Resultaten

Correcte data is van cruciaal belang 
voor het oplossen van storingen


