Voorwoord
VNSG als middelpunt van het SAP-ecosysteem,
relevant zijn en blijven!
Als VNSG zijn we een organisatie van en voor onze leden, waarbij relevant zijn en meerwaarde leveren voor onze leden centraal staat. Wij
helpen om de meerwaarde van hun SAP gerelateerde investeringen te maximaliseren. Dit doen we door als VNSG de verschillende partijen binnen de SAP-community te verenigen en te verbinden, zodat kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Wij fungeren zo als
onafhankelijk kennis- en opinieplatform. Daarnaast dragen wij proactief, op tactisch en strategisch niveau, verbeteringsvoorstellen (vaak
geconsolideerd) aan bij SAP, zowel nationaal als internationaal.
Daarom staat ook in dit nieuwe VNSG Magazine centraal: wat zijn relevante ICT-ontwikkelingen die positief kunnen bijdragen aan business-doelstellingen en hoe kunnen die binnen het SAP-ecosysteem zo goed mogelijk worden ingevuld?
Een belangrijk topic waar je in deze (digitale) tijd niet omheen kunt, is de digitale transformatie die organisaties doormaken en voor velen het
versnellen van deze transformatie. Zowel op het gebied van bestaande processen verder digitaliseren, zodanig dat deze nog efficiënter en effectiever worden, als ook op het gebied van innovatie en het creëren van hele nieuwe producten en diensten met een centrale digitale component.
Omdat veel organisaties gebruik maken van SAP- producten en diensten in de kern van hun processen, is dit een onderwerp dat je structureel terug ziet komen. Mooi voorbeeld hiervan is Jumbo dat bij haar overgang naar S/4HANA zoveel mogelijk teruggaat naar de standaard en daarnaast
het SAP Business Technology Platform (BTP) gebruikt voor het beschikbaar maken van Jumbo-specifieke functionaliteiten.
Een ander mooi voorbeeld van digitalisering is het artikel van Tata Steel over haar toepassing van digital twins, waarmee je een volledig
digitale versie van processen en digitale/IT inrichting opbouwt. Dit geeft veel mogelijkheden om snel impact van verstoringen te kunnen
bepalen en hoe je hierop in kunt spelen, maar het geeft ook een mooie mogelijkheid om verschillende toekomstscenario’s te simuleren en na
te spelen, om zodoende tot nog betere besluitvorming of pro-actieve acties te komen.
In hetzelfde licht kun je ook het artikel van Alliander over onderhoudsplanning middels SAP Analytics Cloud zien. Hoe kun je de volgende stap
maken in het optimaliseren van het onderhoudsproces, zodanig dat de efficiency en effectiviteit naar een hoger niveau wordt getild. Hoe zorg
je ervoor dat inkopers wereldwijd de juiste regels en werkwijze hanteren bij het afsluiten van inkoopcontracten? Shell geeft een kijkje in de
keuken van hun Ariba Contract Management-implementatie.
Industry 4.0 is een hot topic in de markt. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Een verslag van de focusgroep Industry 4.NOW sessie tijdens
VNSG Focus Online maakt duidelijk welke initiatieven Eriks, NS, Miele en Shell op dit gebied nemen.
Sustainability mag natuurlijk niet ontbreken, zowel voor SAP als voor bijna alle organisaties die ik onlangs gesproken heb; een belangrijk
speerpunt om daar op verschillende manieren vorm aan te geven. Een mooie ontwikkeling, zowel op het gebied van purpose bieden aan de
medewerkers binnen en buiten de organisatie, alsmede er samen voor te zorgen dat we met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan het
verantwoord omgaan met de aarde en omgeving waarin we leven. Sustainability komt in diverse nieuwe SAP-ontwikkelingen als belangrijk
onderdeel terug. Er worden best practices geleverd waar binnen jouw organisatie op
doorgebouwd kan worden en zelfs voor hele integrale bedrijfsketens. Ik ben blij en trots
dat we als VNSG hier ook een bijdrage aan kunnen leveren.
Ook staan we in deze editie stil bij onze belangrijke pilaar; de VNSG Focusgroepen. Waar
de verschillende leden en SAP met elkaar rondom de SAP-producten en services en andere topics met elkaar in gesprek gaan. Het doel is om gezamenlijk kennis te delen, leren van elkaars ervaringen en ook weer gezamenlijk input geven aan SAP.
Ik denk dat er weer een mooi magazine ontwikkeld is, wat heel duidelijk aantoont waartoe wij als VNSG op aarde zijn; relevant zijn en blijven midden in het SAP-ecosysteem.
Veel leesplezier en inspiratie gewenst en ik hoop je bij een van onze activiteiten persoonlijk te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Willem-Jan van Tongeren, Voorzitter VNSG

VNSG Magazine Juni 2022

3

FOTO: Tata Steel, hoofdkantoor Tata Steel Nederland

13
14
7

15

9

16

10

Shell
Scherp inkopen in
gedigitaliseerde supply
chains

17

Geheel is meer
dan som der delen

Peter Kelder (Tata Steel) gelooft in digital twins
INTERVIEW: Dennis van Eerden. TEKST: Ton Verheijen

In Industrie 4.0 (i4.0) is de Asset Administration Shell (AAS) als
standaard gedefinieerd voor het implementeren van volledig interoperabel digital twins. Met de AAS kan een digitale representatie van een object of concept worden gedefinieerd die karakteristieken als gedrag bevat, meerdere use-cases ondersteunt
en directe impact heeft op real life. Deze administration shell bevat gestandaardiseerde en
zelf-beschrijvende informatie.
Peter Kelder van Tata Steel deed ervaring op: “ERP, procescontrole en IoT kunnen geïntegreerd worden om de output van de twin direct te laten ingrijpen in de werkelijkheid. De
twin moet kunnen integreren met leveranciers, klanten en serviceproviders.
Standaarden zijn dan ook
essentieel. Hiervoor zijn
binnen de AAS ook API’s
gestandaardiseerd. Het resultaat? Snellere, betere en
geautomatiseerde besluitvorming.” Lees verder >>
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“Het doel was gemakkelijk connecten
naar een betrouwbare omgeving.”
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Alliander gebruikt
SAP Analytics Cloud (SAC)
voor onderhoudsplanning
INTERVIEW: Dirk-Jan Schenk, TEKST: Jon Hoofwijk

Alliander gebruikt sinds enkele jaren
SAP Analytics Cloud (SAC) voor onderhoudsplanning van hun assets. Daarbij
wordt beschikbare data op een flexibele manier geanalyseerd. Aan de hand
daarvan wordt een jaarplan opgesteld
dat na goedkeuring weer teruggaat
naar SAP Quality Management (QM).
Daarmee beschikt Alliander over veel
meer inzichten en flexibiliteit dan wanneer zij dit direct in QM zouden doen.
Expertum Consulting heeft Alliander in
dit traject ondersteunt als adviespartij.
Een interview over de mogelijkheden in
SAC en hoe Alliander dit heeft gedaan.
Lees verder >>

“We gebruiken het ook
om de datakwaliteit inzichtelijk te maken.”
naar
boven
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Tips & Tricks
Gebruikers hebben vaak behoefte aan ondersteuning bij het optimaal benutten van de mogelijkheden in hun SAP-oplossing. Daarom verzorgt een aantal bedrijven, speciaal voor jou, handige tips & tricks. In deze rubriek publiceren we
de korte introductie van iedere tip. De uitgebreide versie kun je meteen downloaden of bekijken op onze website.

Gepland onderhoud beheren
door middel van
onderhoudsbakjes
Ideo - Bas Horvers

Manage Maintenance Backlog with
Maintenance Planning Buckets
Het is eigenlijk zo normaal geworden; we gebruiken Engelse
termen voor zaken waar we vroeger gewoon een Nederlandse term voor hadden. Ik worstel nu ook een beetje met mijn
gedachten om de titel van dit artikel te gaan vertalen. Ik doe
toch een poging: ‘Gepland onderhoud beheren door middel
van onderhoudsbakjes’. Dat klinkt niet verkeerd en volgens
mij hebben de meesten van ons daar gelijk een duidelijk
beeld bij. Mooi zo, hou dat vast terwijl ik je verder uitleg hoe
SAP S/4HANA Cloud 2108 for Maintenance Management dit
concept ondersteunt.

Onderhouds- (maintenance)
certificaten
Simac - Eddy Kostons

Een sappig verhaal
PTWEE - Martin Heining
Neem de titel van deze tip niet al te serieus. De VNSG is geen roddelrubriek
begonnen. En heel specifiek over SAP
gaat deze tip ook niet. De concrete
tips over tools en procedurele verbeteringen van het testproces zijn natuurlijk minstens zo waardevol. Maar waar het
eigenlijk zelden of nooit over gaat, is het politieke speelveld
waarin de tester acteert. Hoe ga je daar mee om? Wat vraagt
dit van je sociale vaardigheden? Aan de hand van een fictief
maar wel realistisch voorbeeld, geven we drie tips. Voor de
fervente SAP-testers: ook in jullie habitat is dit aan de orde.

SAP Invoice Management:
meer dan alleen
factuurverwerking
Avelon - Sander van der Wijngaart

Onderhouds- (Maintenance) certificaten
zijn nodig voor je SAP-systemen, zodat
er aanpassingen in een SAP-systeem gemaakt kunnen worden en dat er updates van software kunnen
plaatsvinden. Deze certificaten moeten daarom regelmatig
worden bijgewerkt. Als je dit handmatig doet, is dit een flinke
klus, maar gelukkig bestaat er de automatische distributie door
SAP Solution Manager.

Vanaf recente versies van OpenText Vendor Invoice Management (VIM), ook wel
aangeduid als SAP Invoice Management (SIM) gelden licenties
niet alleen meer voor de verwerking van facturen. De software is nu ook voorbereid op de verwerking van overige documentsoorten zoals orderbevestigingen, leverbonnen, offertes,
verkooporders en betalingsadviezen. Deze uitgebreide scope
wordt aangeduid als VIM beyond Finance.
Wat dit precies inhoudt en welke mogelijkheden er zijn? Dat
lees je in deze tip!

Bekijk de uitgebreide Tips & Tricks
op onze website >

naar
boven
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Shell koos Ariba voor contract-management

Scherp inkopen
in gedigitaliseerde
supply chains
INTERVIEW: Dennis van Eerden. TEKST: Ton Verheijen

Sander Voorn werkt op de inkoopafdeling van Shell, waar alle inkopen van alle
bedrijfsonderdelen (in zeventig landen)
worden ondersteund. Voorn houdt zich
bezig met design, digitalisering en risicomanagement “from source to contract”
en was betrokken bij de implementatie van het ambitieuze SHARP-project:
Shell Ariba Procurement. Wat waren de
lessons learned? Voorn licht toe: “De beheersing van onze compliance is enorm
verbeterd. Onze inkopers kunnen geen
contract meer in het ERP-systeem zetten als ze hun verplichte activiteiten niet
hebben gedaan.” Lees verder >>

Focusgroep Industry 4.NOW strooit met innovaties

Door Industry 4.0
onstaan futuristische
nieuwe kansen
TEKST: Ton Verheijen

Bij Industry 4.0 gaat het om ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, toepassen van
SMART-technologiën in de gehele supply chain en de ondersteunende processen zoals bijvoorbeeld finance en controlling. Hierdoor zijn bedrijven in staat om nieuwe producten en (AI)-services te ontwikkelen en te verkopen in lang lopende contracten.
Tijdens online sessies gaven Miele, NS, ERIKS en Shell onlangs een kijkje in hun keuken waarbij
aan de hand van het VNSG Industry 4.0 model veel nieuwe inzichten gepresenteerd werden.
De focusgroep Industry 4.NOW heeft een model ontwikkeld waarin de belangrijkste Industry 4.0
thema’s (digital twin, servitization) zijn opgenomen. Tijdens de sessies vertaald de focusgroep
deze thema’s naar de benodigde solution architectuur met behulp van SAP-applicaties in de cloud.
Aan Industry 4.0 kunnen we nogal wat nieuwe technologische ontwikkelingen koppelen,
zoals de cloud, autonoom vervoer, machine
learning, IoT, robotisering, big data, digital

“Langzaam maar zeker krijgen we goed zicht
op het niveau dat we willen halen.”
10
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twins, 3D-printing en kunstmatige intelligentie. Belangrijker dan al deze containerbegrippen is wat je met de nieuwe mogelijkheden
kunt doen. Lees verder >>

“We focussen vooral op servitization.”
naar
boven
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Werkgroep onderzoekt uitbreiding met Special Interest Groups (SIG’s)

Doorontwikkeling
focusgroepen
INTERVIEW: Frans van Hoesel. TEKST: Jon Hoofwijk

S/4HANA - BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM (BTP)
RISE WITH SAP - SUSTAINABILITY - GEBRUIKERSERVARINGEN
CLOUD - EXPERTSESSIES - IT NU & IN DE TOEKOMST
CIO-PANELDISCUSSIE - FOCUSGROEPEN - INTERACTIEF
EXECUTIVES - COMMUNITY EVENT - KENNISDELING

voor meer informatie:

Bij circa de helft van alle activiteiten van de VNSG zijn de
focusgroepen van de vereniging nauw betrokken. We
kunnen dus stellen dat deze groepen een belangrijke rol
spelen: voor kennisdeling, elkaar helpen met oplossingen
en netwerken. De vereniging constateert tegelijkertijd dat
er behoefte is aan meer flexibiliteit en ad-hoc-initiatieven.
Een werkgroep buigt zich over de doorontwikkeling van
de focusgroepen en de toevoeging van Special Interest
Groups (SIG’s).
“De focusgroepen hebben, met name in de coronatijd, een enorm belangrijke rol gespeeld. Zij
hebben twee jaar lang de VNSG met veel energie en creativiteit voorzien van allerlei activiteiten. Deze vonden allemaal online plaats. De
interactie bij online events is natuurlijk heel anders dan onsite. Het aspect van elkaar zien en na
afloop een praatje maken, is misschien wel net

Erik Pos

zo belangrijk als de sessie zelf. Dat er nu weer
onsite events op de agenda staan is dan ook een
heel goede zaak,” Aan het woord is Erik Pos.
Hij is hoofdbestuurslid van de VNSG met aandachtsgebied focusgroepen en maakt deel uit
van de werkgroep die zich buigt over de verdere
ontwikkeling van de focusgroepen.
Lees verder >>

“Een flexibelere manier
om activiteiten te organiseren.”
naar
boven
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ZOOM Urenco
Jumbo over S4, standaardisatie en maatwerk

Snel schakelen lukt niet
met veel maatwerk

INTERVIEW en TEKST: Dirk-Jan Schenk

Urenco is weer lid geworden van de VNSG.
Een goede reden voor een gesprek.
André Rozema is sinds 2001 werkzaam bij
Urenco, de afgelopen 7 jaar als Global IT Test
Manager. Hij vertelt over de bijzonderheden van Urenco en waarom ze lid zijn van de
VNSG.
Het bedrijf
Op 4 maart 1970 werd in Almelo het Verdrag
van Almelo getekend: Nederland (ondertekend
door minister Luns), het Verenigd Koninkrijk
en West-Duitsland sloten hiermee een overeenkomst om samen een onderneming op te
zetten die uranium ging verrijken voor het opwekken van CO2-vrije kernenergie. Het was de
feitelijke start van Urenco, URanium ENrichment COmpany. Later sloten de Verenigde Staten zich hierbij aan.

INTERVIEW: Frans van Hoesel. TEKST:

Urenco verrijkt uranium met hoogwaardige ultracentrifuge technologie en is een grote speler
op de wereldmarkt, met verrijkingsfabrieken
in Nederland, Duitsland, Amerika en Engeland.
Verrijkt uranium is de brandstof voor kerncentrales. De vraag naar uranium leek een aantal
jaren te dalen (Duitsland wil alle kerncentrales
sluiten), maar neemt nu duidelijk weer toe. Ook
in Nederland zijn er plannen om kerncentrales
te bouwen. Lees verder >>

“Beter zien wat er al bestaat.
Waarom het wiel opnieuw uitvinden?”
14
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Jumbo wil met behulp van de juiste
technologie haar innovatieve vermogen
verder versterken. Mede daarom stapt
Jumbo over op een nieuwe manier van
werken, zodat klanten de allerbeste winkelervaring krijgen. Jumbo wil voorop
blijven lopen in de retailmarkt én kunnen
blijven groeien en innoveren. Dat vraagt
om een omvangrijke IT-migratie.
Jumbo stapt over van ECC naar S/4HANA (S4). Daarbij rijst de vraag in hoeverre je kunt terugvallen op een standaard
SAP-functionaliteit en wanneer je maatwerk moet bijbouwen. Daarover sprak
de VNSG met IT-architect Ton Duyser en
Technical Pathfinder Steven Spronk.
Lees verder >>
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Dr. Tamas Szirtes: “We hebben de plicht om iets te doen”

SAP 4 Sustainability

INTERVIEW: Frans van Hoesel. TEKST: Jon Hoofwijk

Bij sustainability denken de meeste mensen niet zo snel aan
SAP als enabler. Het softwarebedrijf met 400.000 klanten
wereldwijd heeft echter vele softwareoplossingen die een
cruciale bijdrage kunnen leveren aan een betere en duurzamere wereld voor iedereen. Tamas Szirtes, focusgroepbestuurslid (User Experience) bij de VNSG en werkzaam als
consultant, maakt zich bijzonder sterk voor dit onderwerp.
Frans van Hoesel van de VNSG-redactie sprak met hem.
Wat is je motivatie om je in te zetten voor
sustainability?
“De trigger was voor mij het rapport van het
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) van de Verenigde Naties afgelopen
zomer. Daarin staat heel duidelijk dat als er
niets verandert, als beleid niet verandert en
als de huidige trends zich doorzetten, dan
slagen we er niet in om de doelstellingen van
het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te

halen. Aan het rapport hebben wetenschappers uit meer dan honderd landen bijgedragen. Het is dus geen conclusie van een klein
groepje deskundigen, maar een duidelijke
waarschuwing voor iedereen. Min of meer
toevallig versnelde SAP rond die tijd zijn inspanningen op dit gebied. SAP houdt zich al
langere tijd bezig met dit onderwerp, maar
gaat nu in de versnelling.”
Lees verder >>

“Sustainability is onze plicht.”
16
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