
IBM Maximo - Planning & Scheduling
Het plannen van de preventieve werkzaamheden, inspecties, onderhoudsstop, meerjaren 
onderhoudsplanning (MJOP) en de correctieve onderhoudstaken behoren tot de dagelijkse 
werkzaamheden van maintenance afdelingen. 

Met Maximo kan er al uitgebreid gepland worden middels taakplannen, werkorders en de beschikbare uren 
en kwalificaties van de medewerkers. 

IBM Maximo Scheduler voegt aan deze mogelijkheden het grafisch planboard toe. Hiermee kunnen 
bedrijven grafisch visueel hun werkzaamheden gaan beheren en plannen. Hierbij kunnen taken, tools en 
services binnen de organisatie worden toegekend aan de verschillende groepen en of medewerkers. 

Met het grafisch planboard kunnen de huidige taken, werkzaamheden en opdrachten visueel getoond 
worden in een Gantt weergave, kaarten en kalenders. Voor ongepland werk, zoals noodreparaties, kan er 
snel gereageerd worden door werk toe te kennen aan de juiste gekwalificeerde mankrachten en ploegen.
In de grafische weergave is het mogelijk om te plannen op basis van beschikbaarheid en kwalificaties. Voor 
field services activiteiten kunnen routes gecreëerd worden door activiteiten op vastgelegde adressen in 
Maximo te beheren en toe te wijzen.

Planningsfase
Verschillende fases van planning worden ondersteund met Scheduler.  Van de dagelijkse operationele 
planning tot uitgebreide geplande stops. 



Werken met de scheduler maakt plannen toegankelijker

Acties in het planningsbord bij selecteren werkorder. Op het planningsboard kunnen direct acties, 
wijzigingen worden doorgevoerd in de planning van het systeem. 

Direct acties

Deze acties kunnen worden doorgevoerd op meerdere werkorders. 

Naast een planning van de beschikbare resources, materialen en of services maakt de financiële component 
ook een belangrijk onderdeel van de planning. Het budget wat benodigd is voor de inzet van de materialen, 
services en resources dient inzichtelijk gemaakt te worden zodat deze ook daadwerkelijk gepland en 
gebudgeteerd kan gaan worden. Voor het budget beheer van de kosten van de werkorders kunnen de 
kosten per week, maand of jaar inzichtelijk worden gemaakt. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar:

 Geschatte Arbeid-, Materiaal-, Diensten-, en gereedschapskosten
 Daadwerkelijke Arbeid-, Materiaal-, Diensten-, en gereedschapskosten

Kosten en gebruik - Budget beheer



Resourcebelasting en Beschikbaarheid

Beschikbaarheid en de belasting per medewerker of groep zijn de basis voor de planning. Vanuit hier kunnen 
overzichten worden getoond waarop de geplande uren per medewerker en of groep inzichtelijk zijn in 
geplande duur in uren, geplande arbeidsuren en beschikbare arbeidsuren.



Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een overzicht waarin staat wanneer welk onderhoud plaats 
moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. IBM Maximo Scheduler biedt de mogelijkheid om een 
MJOP op te stellen, te analyseren en bij te sturen. Het maakt hierbij gebruik van de uitgebreide prognose 
functionaliteit in de Preventief Onderhoud applicatie. Deze prognose is handmatig en/of automatisch te 
genereren. 



Grafische Toewijzing 

Middels de grafische toewijzing mogelijk biedt IBM Scheduler direct inzicht in gepland en ongeplande 
werkzaamheden. Werkorders en taken worden toegewezen aan monteurs en op basis van de 
beschikbaarheid en kwalificaties gepland. 

Middels de kaart functionaliteit kunnen de taken op kaart inzichtelijk worden gemaakt voor dispatch func-
tionaliteiten. Grafische toewijzing maakt hiervoor gebruik van Service Adressen. Deze service adressen 
kunnen worden gekoppeld aan:
 
 Locaties
 Activa
 Arbeid

Grafische werkweek 

Met de toepassing Grafische werkweek kunt u werk voor een korte periode (één week) toewijzen en plannen 
en de resources hiervoor beheren.

In de grafische weergave wordt de geplande werktijd en de diensturen weergegeven in stappen van 
één week. U kunt een week naar voren en naar achteren bladeren tussen de begin- en einddatums die u 
definieert op het tabblad Werk.

Alle werkopdrachten en werkrecords zonder toewijzingen worden in de grafische weergave opgenomen, 
zonder hiërarchische structuur. Voor werkrecords zonder werkopdrachten kunt u werkopdrachtrecords 
maken en deze aan resources toewijzen. 



Grafische resourceview

In de toepassing Grafische resourceview kunt u resource-uren gedurende een bepaalde periode beheren. U 
kunt kiezen om één week of één maand tegelijk te bekijken.

In de grafische weergave ziet u de geplande werktijd per dienst en de gewijzigde beschikbaarheid (vakantie, 
training, ziekte, verlof, parttime) in één view. U kunt de totale resource-uren per vakgroep bekijken en u kunt 
ook toegang krijgen tot werkopdrachtrecords.

U kunt nieuwe wijzigingen in de beschikbaarheid invoeren en de gewijzigde totalen per resource bekijken. U 
ziet ook wisseldienstroosters die in de toepassing Kalenders gedefinieerd zijn.



IBM Maximo Scheduler brengt u:

 Gantt chart voor een volledig grafisch overzicht
 Grafisch plannen
  Onderhoudsschema’s (preventief, keuringen, inspecties, etc.)
  Werkorders en taken
 “Drag and Drop” functionaliteit
 Plannen o.b.v. beschikbaarheid
 Inzicht in resource behoeften
 Beheren van uitzonderingen
 Plannen van dagelijks werk en shutdowns (projecten)
 Mogelijkheid om planningsscenario’s te maken
 Gebruik van afhankelijkheden
 Kritieke pad methode
 Inzicht in onderhoudskosten
  Gepland
  Op dit moment
 Einde werkzaamheden
 Automatische planning o.b.v.:
 Capaciteit (alles in tijd)
 Resource (mogelijk in tijd)


