
Optimaal onderhoud met de hulp van Dimensys

sels, seinen en overwegen, voortdurend om te voldoen aan 

strenge veiligheidseisen.

Activa nauwkeurig beheren 
Om de gebruikte materialen in de 7000 kilometer Nederlands 

spoor optimaal te registreren en (toekomstig) onderhoud te 

plannen, beschikt ProRail sinds september 2012 over SAP 

Linear Asset Management (SAP LAM). Paul Koppenberg was 

als projectmanager, samen met SAP partner Dimensys en 

andere projectteamleden, verantwoordelijk voor de imple-

mentatie van SAP LAM: “We gebruiken al sinds 1996 SAP ERP 

voor onze primaire bedrijfsprocessen en hebben in de loop 

der jaren steeds meer nieuwe modules in gebruik genomen. 

ProRail neemt als  
eerste in Nederland  
SAP Linear Asset  
Management in gebruik

ProRail is verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud, 
beheer en veiligheid van het spoorwegnet in Nederland. 
Ruim 4000 medewerkers leiden elke dag 1 miljoen trein-
reizen in goede banen en zorgen dat 115.000 ton goede-
ren op hun plaats van bestemming komen. Dimensys heeft 
ProRail ondersteund bij de implementatie van SAP Linear 
Asset Management, een oplossing waarmee ProRail de 
staat van het spoor gerichter kan inspecteren en het 
onderhoudsproces verder kan optimaliseren.

Het spoorwegnet is het kloppend hart van mobiel 

Nederland. ProRail legt dan ook veel nieuw spoor aan en 

onderhoudt de bestaande infrastructuur, zoals spoor, wis-
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“We werken al sinds 2009 samen met Dimensys voor SAP 

Enterprise Asset Management. Het is een vaste partner in 

een consortium - met Ciber en Huris - dat onze SAP oplos-

singen onderhoudt. Dimensys helpt ons op projectbasis met 

planvorming, configuratiebeheer (SAP PLM) en de koppeling 

met ons geografisch informatiesysteem. Het is dus een 

partner die onze systemen goed kent en dat is belangrijk bij 

een operatie als de implementatie van Linear Asset 

Management. Dimensys kent bovendien SAP methodieken 

voor een snelle implementatie en kan daarnaast een nieuwe 

oplossing als SAP LAM grondig testen in samenhang met 

bestaande SAP oplossingen”, stelt Koppenberg.

Om spooronderhoud en -vernieuwing goed te plannen, moet 

ProRail van ieder baanvak in Nederland precies weten wat er 

ligt: betonnen of houten dwarsliggers, welke bevestigings-

materialen er zijn gebruikt, waar de kabels liggen etcetera.

Koppenberg: “Houten dwarsliggers bijvoorbeeld moeten we 

5 jaar voor het einde van de technische levensduur controle-

ren en worden na 30 jaar vervangen. Betonnen dwarsliggers 

hoeven we pas na 50 jaar te vervangen. Als we voorheen op 

een deel van een traject hout door beton vervingen, moes-

ten we dit traject in twee nieuwe objecten opsplitsen. Het 

dilemma was: bij welke van deze objecten moesten we dan 

de bijbehorende bestaande informatie over storingen en de 

onderhoudssituatie opslaan? Eén zo’n mutatie leverde 

bovendien soms wel 15 onderliggende objectmutaties op. 

Met SAP LAM kunnen we lineaire kenmerken toevoegen aan 

een object, waardoor we onze spoorobjecten, dat zijn er zo’n 

80.000, niet meer hoeven te splitsen.”

Aparte omgeving en risicomijding
“Dimensys heeft goed met ons meegedacht en voldoende 

specialisten geregeld om SAP Linear Asset Management te 

implementeren”, zegt Koppenberg. “Twee Dimensys-

consultants hebben in de voorbereiding geholpen met het 

bouwen en inrichten van SAP Linear Asset Management. Ze 

hebben de dataconversie voorbereid, (maatwerk)rapportages 

en interfaces aangepast en alle systemen getest in onderlinge 

samenhang. Dit alles in een aparte omgeving om ieder risico 

te vermijden. Samen met gebruikers en mensen van het 

functioneel beheer is de conversie in het eerste weekend van 

september uitgevoerd.”

Kennis van planning, 
configuratie en GIS

Bouwen, inrichten, testen 
en dataconversie

Waarom Dimensys?

Aanpak en oplossing

SAP introduceert regelmatig nieuwe functionaliteit, waarmee 

we onze processen verder kunnen stroomlijnen. Zo zijn 

bijvoorbeeld de mogelijkheden van SAP Enterprise Asset 

Management uitgebreid met SAP LAM. Hiermee kunnen we 

gegevens over onze activa, met name het spoor, veel nauw-

keuriger registreren. Hoe nauwkeuriger bekend is waar 

onderhoud of vernieuwing nodig is, hoe beter we onze onder-

houds- en vernieuwingscycli kunnen plannen.“
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Alle informatie blijft 
op één niveau

■ Alle objectinformatie bij elkaar

■ Beter beeld van de storingen

■  Gerichter actie uitvoeren

In het kort

Resultaten

“De ingebruikname is natuurlijk altijd een spannend moment”, 

stelt Koppenberg. “We hadden slechts 48 uur, van vrijdag-

avond 10 uur tot zondagavond 10 uur. SAP wordt namelijk 

gebruikt om onze infra-storingen te registreren. 48 Uur geen 

systeem was nog net acceptabel voor de business, met een 

simpel back-up systeem ter vervanging. De grondig onder-

bouwde testscenario’s gaven mij het vertrouwen dat alles 

goed zou verlopen. Ordina, dat het beheer van al onze SAP 

systemen doet, kon op afstand systemen afsluiten en weer 

live brengen. Ondanks een kleine storing is de conversie 

binnen het productiesysteem zelfs sneller voltooid dan 

gepland.”

Betere datakwaliteit
“We hebben meteen de kans gegrepen onze data te analyse-

ren, op te schonen en met extra informatie te verrijken. De 

enorme hoeveelheid opgeknipte objectinformatie waarover 

we al beschikten, heeft Dimensys bij elkaar gevoegd. Dit was 

complex en arbeidsintensief. Dankzij SAP Linear Asset 

Management, hoeven we die informatie immers niet meer 

op te splitsen, zodat alle informatie over een baanvak en de 

bijbehorende objecten op één niveau blijft. Bovendien 

kunnen we meer nuttige informatie opslaan. We beschikken 

nu ook over stabiele informatie over storingen en kunnen 

daar dus gerichter actie op uitvoeren.”

‘ De grondig onderbouwde 
testscenario’s gaven mij het  
vertrouwen dat alles goed zou 
verlopen.’

Koppenberg: “Dimensys heeft ongeveer 450 mensdagen 

besteed aan ontwikkeling, conversie en implementatie van 

SAP LAM . Voor opzetten van de dataconversie hadden we 

veel tijd nodig, ruim een half jaar. Dit omdat we tijdens de 

voorbereiding merkten dat we de kwaliteit van onze data 

en ons datamodel nog eens grondig onder handen moes-

ten nemen. Datakwaliteit is erg belangrijk, omdat er circa 

tien deelsystemen aan elkaar zijn gekoppeld, die via de 

TIBCO ESB - de Enterprise Service Bus – en SAP PI gegevens 

uitwisselen. De opschoningsoperatie leidde ertoe dat we in 

de voorbereiding meer tijd nodig hadden dan verwacht.”

“Omdat we ons productiesysteem moesten stil leggen, 

hebben we alles tot in de puntjes voorbereid. De inge-

bruikname moest daarom gebeuren op een moment dat 

we geen kwartaalrapportages opstelden, geen infrastruc-

turele wijzigingen moesten doorvoeren én in een periode 

die weinig storingsgevoelig was. Hoewel we merkten dat 

na de ingebruikname de performance van het systeem is 

teruggelopen, hebben we dankzij de grondige voorberei-

ding het productiesysteem weer probleemloos kunnen 

starten.”

‘ Dimensys heeft goed met 
ons meegedacht en voldoende 
specialisten geregeld om  
SAP LAM te implementeren.’
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De succesvolle implementatie van SAP LAM door 

Dimensys biedt kansen om alle opgeslagen historische 

data én de nieuwe data dus beter in te zetten bij het 

aansturen van de onderhoudsprocessen. Koppenberg: 

“Het systeem is is veel overzichtelijker geworden en we 

hebben minder mutaties nodig. Daarnaast behouden we 

alle historische data op de juiste plek, wat ons helpt bij het 

gericht inspecteren van baanvakken en de planning van 

het onderhoud aan onze activa.”

Resultaten

Overzichtelijker systeem 
en minder mutaties 

■ Overzichtelijker

■ Alle historische data op de juiste plek

■  Minder mutaties

■  Integratie met gegevens uit verschillende systemen
(o.a. GIS kaart)

In het kort

Naam: ProRail, Utrecht (hoofdkantoor)

Investeringen in het spoor: € 1653 miljoen (2012)

Website: www.prorail.nl

Doelstelling klant:  Optimaliseren van het onderhoudsproces waardoor de beschikbaarheid en veiligheid van de 
infrastructuur worden verhoogd

Oplossing: SAP Linear Asset Management

Branche: Transport

Medewerkers: 4083 (2013)

Profiel


