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Planning & besturing van reserveonderdelen bij NedCar 

B ARTIKELGROEPEN 

Alle non-productie goederen binnen NedCar zijn bij de implementatie van SAP in 2000 in 
materiaalgroepen ingedeeld. Totaal zijn er 22 materiaalgroepen, met daaronder subgroepen. Op basis 
van de materiaalgroepen is door ABB in 2002 een indeling gemaakt in drie grote groepen, te weten: 
reserveonderdelen, procesgerelateerde artikelen en personeelsgerelateerde artikelen. De indeling is 
in onderstaande tabel weergegeven, alsmede de gemiddelde voorraadwaarde aan het einde van 
2003. Bron: SAP-systeem NedCar. 

RESERVEONDERDELEN 
Matarial arouD 
01 Mach.&lnstallations 
0101 Surface treatment 
0102 Roll&Clean Enuinment 
0103 Transoort lnstallat 
0104 Machinina 
0105 Non machinina 
0106 Flllina eauioment 
0107 Connectina eauioment 

0108 Robots&maninulators 
0109 Testina enui nt 
0110 Gauaes & Jias 
0111 Kn~lue"'-nnmer inst 
0112 A&semblina eauioment 

111'11!»12 ... 

02 Prees & ounch tools 
0201 Cuttînani 
0202 Cuttina blocks 
0203 Helders 
0204 Striooers 

03 Electrotechnics 
0301 Transformers 
0302 PmversuDDlies 
0303 Rectifiers 
0304 lnstallat materials 
0305 Safetv materials 

0306 Lichtina & heatina 
0307 Switches 
0308 Connectors 
0309 Wires cables leads 
0310 Electronic comnonent 
0311 Motorselectrical 

.... 

04 Control&Safetv devic 
0401 PLC's 
0402 lnterfaces&lnterbus 
0403 uchtscreen&fotocell 
0404 Barcode eauioment 
0405 DisDlavs 
0406 ldentification 
0407 Remote control 

Mat.rial arouo 
11 Tools 
1101 Toots standard 
1102 Toots electr.& nneum 
1103 T oots ref drevwina 
1104 Toots comoonents 
'1(11 

12 Chemicats 
1201 Mlesive&kit&coatina 
1202 Gases 
1203 Fuel 
1204- Resins&hardeners 
1205 Paint 
1206 Oil & arease 
1 

13 Packaainn & Storane 

14 Production tools 
1401 Masaueina materiala 
1402 Lacauer markers 
1403 C,eanina cloths 
14-06 Lacauer orotection 

15 Consumables 
1501 C,eansîna 
1502 Wekina & sdderina 
1503 Batteries 
1504 Abrasives 
1505 Adlesive tape 
1506 Textboards 

···•·• 

PROCES 

·•··. 

Voorraad waarde Dec 2003 

···•·•···· 

€69.459 
€2.040.970 

e 200.454 
€ 1.594.145 

€481.458 
e 1.293.530 

e 248.544 
e 3.254.982 
e 1.946.838 

€ 370.426 
e 442.814 
e 334.856 
e 473.653 

J!c12:150,12T 

e 18.201 
e 18.331 
e 10.031 

€293 
e 1.461 

4 

€ 42.571 
€68.922 
€75.725 
e 1.929 

€ 47.553 
€25.260 
€43.321 

e 364.509 
€47.355 

e 128.830 
€29.598 

€ 1.273.188 
·•·•··•·•·•·•~:2;1-1H&f 

€ 44.870 
e 641 .629 

€41 .079 
€210.164 

€ 87.154 
€ 28.445 
€6.551 
e 1.435 

Voonud waarde Dec 2003 

e 126211 
e 11 .35<4 

e 158.972 
e 151 .343 # .,lla6,, 
€43.674 

€ 775 
E 50.505 

€ 8.551 
€1 .092 
€4.995 

e 36.058 

" 
e 12.009 

···•··•·••·•·• 4 •: ' 

€23.45<4 
e 18.863 
€4.349 

e 22.068 
e 29.061 

E 6.579 
e 13.281 
€ 14.176 
€2.461 

e M .613 
e 23.658 

111111H 

RESERVEONDERDELENlvervolal 
MDl'lalaroun 

05 Measurina&Reaulatina 
0501 Counters & meters 
0&1)501. · 

06 Mech. enoineerina 
0601 Fasteners 
0602 Fittlnas 
0603 Sorlnos 
0604 Power transmission 
0605 Bearina&Linear Guide 
0607 Seals 
0608 Hoistina eauinment 
0609 Cou kes 
0610 Ooeratina devlces 
0611 Door/lNindowfumiture 
0612 Balancers 
0613 Shut off Valves 

07 Pumos&S ,auns 

08 Raw materials&metals 
0801 Ferrous 
0802 Non ferrous 
0803 Plastics 
0804 Rubbers 
0805 Wood/timber 

09 Hvctraul. &oneumatics 
0901 Cvtinders 
0902 Yalves 
0903 Hoses,reels sleeves 
0904 Comoressors&Coolers 
0905 Aco.Jmulators&Motors 
0906 Actuatora&DieClamoer 
0907 Vacuum cuos 
0908 SHencers 
0909 Shock absorbers 

1001 Air reoulatina 
1002 Lubrication .,r~ 

······ 

Voorraad w u rde Dec 2003 

€916.175 
E 19.970 

€43.153 
€46.436 
€66,198 
E 37.882 

e 533.174 
e 566.384 

€69.034 
€64.809 

E 105.408 
e 3.925 
E 1.261 

€23.839 
€57.834 

e 820.809 

e 1.961 
€36.359 
E 16.037 
€3.614 
e 3.220 

eo 

€12.910 
E 839.626 
e 422.344 
e 57.068 
e 8.920 

€37.211 
€95.686 
e 32.317 

€ 4.219 
€28.757 

€59.112 
€ 41 ,375 

PERSONEEL 
Mat.rial arouo 
1601 Office suDDlies 
1602 Office eouiDment 
1603 Paper 
1604 Printed matter 
1605 Photooraohv 
1606 Public Relations 
1607 Fumiture office 
1608 Repronnmhic consuma 

17 PC's and accessories 

1801 Personal Drotection 
1802 Personal Care 
1803 Clothina & shoes 
1 S<M Fire orotection 
1805 Medical consumables 
! 

19 Fa fumiture 

20 BiCYCles 

21 

22 

One time materiats .. -,_ 
MeansOfCommunication 

······· 

Voorraad waarde Dec 2003 
€47.235 

€270 
€ 27 .489 
€43.204 
e 3.077 
e 5.973 
€1 .158 

E O 

e 3.064 

e 31.685 
e 6.557 

E 49 .967 
e 1.411 
e 1.083 

••• •!1Q\n n 

e 5.579 

E 1.308 

EO 

Tabel 8.1 Overzicht in SAP gedefinieerde artikelgroepen opgedeeld drie hoofdgroepen 
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Planning & besturing van reserveonderdelen bij NedCar 

C OVERZICHT PR0DUCTIENETWERK PU BODY 

Figuur C 1 Schema productienetwerk PU Body op basis van gegevens Production Engineering april 2004 

Bijlagen bij afstudeerverslag Ivo van Lith 3 



Planning & besturing van reserveonderdelen bij NedCar 

D ANALYSE STORINGSRAPPORTAGES 

Het doel van de in deze bijlage beschreven analyse is het verkrijgen van inzicht in het belang van 
reserveonderdelen voor NedCar. De focus ligt daarbij op de rol van reserveonderdelen bij het 
oplossen van storingen. Storingen kunnen namelijk direct leiden tot lijnstilstand en zijn de 
voornaamste reden dat NedCar reserveonderdelen op voorraad houdt. 

Betrouwbare gegevens over het verbruik van reserveonderdelen bij storingen zijn niet beschikbaar. 
Het CW is een gesloten magazijn en daardoor vindt een nauwgezette registratie plaats van de 
uitgiftes van onderdelen uit de voorraad. Om duidelijk de rol van reserveonderdelen bij storingen te 
achterhalen is echter ook de relatie van een onderdeeluitgifte met een eventuele storing noodzakelijk. 
Het eerste probleem is dat slechts in een enkel geval deze relatie wordt opgegeven in SAP. Ten 
tweede worden alleen de onderdeeluitgiftes van het CW geregistreerd. Er vindt geen registratie plaats 
wanneer een monteur een onderdeel gebruikt dat toevallig nog in de werkplaats ligt, omdat het 
bijvoorbeeld nog over was van een andere reparatie. Ten derde wordt niets geregistreerd wanneer 
een monteur misgrijpt op een bepaald reserveonderdeel dat niet op voorraad is. In dat geval zoekt 
een monteur direct een alternatieve oplossing en maakt geen bestelling aan voor dat onderdeel. 

Om toch te bepalen bij welk deel van de reparaties een reserveonderdeel nodig was, waar dat 
vandaan kwam en welke problemen daar eventueel bij optraden, is gebruik gemaakt van de 
zogenaamde notifications. Notifications zijn storingsrapportages die door betrokken monteurs worden 
gemaakt, nadat er machinestilstand is opgetreden door een technische storing. In dit document in 
SAP wordt een beschrijving gegeven van de storingsoorzaak, aan welke machine, de genomen 
acties, de duur van de stilstand en eventueel waarom dit zolang heeft geduurd. Uit deze tekst is 
meestal wel op te maken of er een reserveonderdeel is gebruikt en of daar problemen bij zijn 
opgetreden. Indien reserveonderdelen zijn besteld zou de order daarvan gekoppeld moeten zijn aan 
de storingsrapportage. Dit gebeurt echter niet consequent, dus dient steeds met de lijst met 
onderdeeluitgiftes van het CW van die dag worden nagegaan of er onderdelen zijn uitgegeven die 
mogelijk bij die reparatie zijn gebruikt. Dit is af te leiden uit de persoon aan wie geleverd is, aan welke 
afdeling deze geleverd is, het tijdstip waarop is geleverd en/of een het commentaar dat vastgelegd is 
bij de uitgifte. 

In de hierna volgende figuren C.1 en C.2 is een voorbeeld gegeven van een storingsrapportage. Het 
betreft een storing aan een kitrobot op 12-01-2004. Dit voorbeeld is bewust gekozen, omdat in dit een 
duidelijk voorbeeld is van een storing waarbij extra lijnstilstand doordat het benodigde onderdeel niet 
beschikbaar was in de voorraad. 

Gekoppeld ordemr. 
met o.a. bestelling 

Lijnstuk 
Machinenr. 

Ploeg 
Monteur 

Begin stilstand 

Einde stilstand 

Bijlagen bij afstudeerverslag Ivo van Lith 

Figuur Cl Voorbeeld storingsrapportage 1 van 2: voorblad 
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Planning & besturing van reserveonderdelen bij Nedcar 

1 Team betrokken monteurs: 
Raernaekers,Muller 

2. Beschrijving stilstand (wat. waar, hoe): 
Kuka robot legt de kitdoijes niet goed op de hood,nl de dosering is te weinig of is 
helemaal niet aanwezig. 

3. Ear1y recovery maatregel: 
vervangen.echter voorraad '0' 

4. Rootcause analyse (oorzaak van de storing) 
Why 1 Pistool is verstopt of zit mechanisch vast. 
Why 2: slijtage/veroudering 
Why3 

5. Tijdelijke Maatregel 
6. Definitieve Maatregel : 
vervangen,edlter deze ia niet nieuw uit magazijn.maar komt vanuit de rep.plek EMB 
als niet gerepareerd onderdeel . 

7. Ear1y recovery analyse {tijdsduur van de storing) 
Why 1 :Stopatand werd veroorzaakt vanwege het feit dat het betreffende onderdeel 
(NPG0016978) niet op voorraad in magazijn lag,echter er wel 2 stuks bij EMB waren 
die nog gerepareerd/gereviseerd moesten worden doof STORK? 
Betreffend onderdeel ia sinds 25--1 1-03 voorraad 0 (info H.Verkoulen) 

W hy 2:Hood installatie op zich heeft stop gestaan maar dit heeft geen invloed gehad 
op de rest van de li),en,dus in de Main/Fittin~'fïnish is geen stopstand gev,,eest 
De hood installatie had voorraad genoeg. 

Figuur C2 Voorbeeld storingsrapportage 2 van 2: commentaar 

Totaalbeeld 

Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de hoeveelheid lijnstilstand zijn voor iedere PU alle 
storingsrapportages over 2003 verzameld. Binnen alle PU's is het beleid gericht op stricte naleving 
van de regel dat alle lijnstilstand, langer dan tien minuten, wordt gerapporteerd. Binnen de PU FAS 
geldt deze regel voor lijnstilstand langer dan één minuut. Op deze verzameling zijn de volgende 
bewerkingen gedaan, met als resultaat tabel C.1. 

• Geselecteerd op rapportages waarbij breakdown is aangevinkt. Dit zijn storingen waarbij 
naast machinestilstand ook lijnstilstand1 is opgetreden. 

• 209 meldingen verwijderd waarbij de duur van lijnstilstand niet is opgegeven. Bij deze 
storingen is per ongeluk breakdown aangevinkt, terwijl geen sprake was van lijnstilstand 

• Op basis van de naam van de ploeg bepaald welke PU het betreft 

• De PU Press maakt onderscheid tussen lijnstilstand door problemen aan de machine en 
problemen aan het gereedschap (stempels en matrijzen). Stelwerk aan stempels en matrijzen 
is een activiteit behorend tot gangbare productieactiviteiten en wijken in die zin af van de 
storingen aan machines welke hier worden geanalyseerd. Om die reden zijn de 1125 
meldingen van gereedschapproblemen (537 uur lijnstilstand) niet meegerekend. 

• Alle storingsrapportages met nummer beginnend met "AFT' verwijderd, want dit blijken 
herhalingen te zijn van eerdere meldingen. 

Resultaat: 

aantal breakdowns 8975 2012 3176 2778 
3407 1275 1491 391 

min 23 38 28 8 

Tabel Cl Totaalbeeld 

Detailonderzoek 

Zoals al beschreven is het bepalen van de rol van reserveonderdelen bij storingen alleen na te gaan 
door iedere storingsrapportage afzonderlijk te openen en de commentaartekst te lezen. Deze 
informatie dient tevens vergeleken te worden met de registratie van magazijnuitgiftes door CW. 
Gezien het tijdrovende karakter is de analyse beperkt tot alle storingen van één gehele week (dit 
kostte al 40 uur werk). Er is gekozen voor week 17 van 2004, waarin 581 storingsrapportages 
gemaakt zijn door de vier verschillende productie units. Dit was op dat moment de meest recente 

1 De volledige productielijn is een netwerk van lijnstukken bestaande uit groepen machines, met daartussen 
buffers voor enkele auto's. Machinestilstand is het uitvallen van een machine en dat kan ervoor zorgen dat een 
lijnstuk uitvalt. Er wordt van lijnstilstand (breakdown) gesproken als naast het lijnstuk met de storende machine 
ook het voorafgaande en/of opvolgende lijnstuk stilvalt. 

Bijlagen bij afstudeerverslag Ivo van Lith 5 
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week met de minste verstoringen door bijvoorbeeld de aanloopfase van het NCC-project en 
feestdagen. Dit gegeven is bevestigd door stafmedewerkers van ieder van de vier afdelingen 
Onderhoud (elke PU één). 

Vanwege de vele nieuwe installaties was het aantal storingen hoger dan in 2003 namelijk 581 in één 
week vergeleken met het weekgemiddelde van 195 in 2003. Betere gegevens zijn helaas niet 
voorhanden. 

Voor week 13 in 2004 is per storingsrapportage het volgende onderzocht: 

• Was er bij deze storing een reserveonderdeel nodig? 

• Heeft deze geleid tot lijnstilstand (is breakdown aangevinkt)? 

• Indien een reserveonderdeel is gebruikt waar kwam die vandaan? Uit de registratie van 
magazijnuitgiftes door het CW blijkt of er dezelfde dag door de betreffende afdeling een 
dergelijk reserveonderdeel is gebruikt. Is er niets te vinden dan is te concluderen dat dit 
reserveonderdeel uit lokaal aanwezig was. 

• Is er een noodoplossing toegepast omdat het niet of niet snel genoeg te verkrijgen was en 
welke? 

• Welke problemen zijn opgetreden wat betreft het verkrijgen van reserveonderdelen? 

Opmerkingen: 

• De storingsrapportages van PU Press bevatten ook diverse meldingen van 
gereedschapproblemen. Zoals zojuist beschreven bij het totaalbeeld zijn deze weggelaten. 

• Als problemen zijn alleen het niet kunnen vinden in SAP, leveren van het verkeerde 
reserveonderdeel en niet op voorraad opgetreden. 

• De week die is geanalyseerd valt nog in de eerste opstartmaanden van de nieuwe Smart 
Forfour en Mitsubishi Colt. Vandaar dat in deze tijd meer technische en reserveonderdeel 
problemen te verwachten zijn dan in de normale fase. 

Resultaat: 
Notifications week 17 Totaal Press Bodv Palnt FAS 
Totaal aantal notifications bekeken: 581 139 127 105 210 
Aantal storingsrapportages waarbij part nodig was: 92 22 28 10 32 
Aantal storingsrapportages met lijnstilstand: 472 137 126 62 147 
Totale duur lijnstilstand [uren] uit deze storingsrapportages: 155,37 84.02 48,15 8,53 14,67 
Aantal storingsrapportages met onderdeel nodig en lijnstilstand: 74 21 28 9 16 
Totale breakdowntijd [uren] gevallen met part nodig: 45,73 24,25 17,71 1,1 2,67 

gem lijnstilstandduur als geen onderdeel nodig [uren]: 0,27 0,52 0,31 0,13 0,09 
gem lijnstilstandduur als wel onderdeel nodig [uren] : 0,67 1,15 0,63 0,37 0,17 

Analyse van de gevallen waarbij een reserveonderdeel nodig was 
Herkomst CW met of zonder spoedopdr 42 10 18 1 13 

Lokaal, niet uit voorraad CW 36 10 6 8 12 
Noodoplossing 13 1 5 1 6 
zoekprobleem 2 1 1 
verkeerde geleverd 1 1 
Niet op voorraad 10 5 1 4 

Gemiddelde lijnstilstandduur (uren] als reserveonderdeel nodig 
Zonder problemen 0,32 0,62 0,34 0,14 0,10 
Noodoplossing 0,98 0.33 1,55 0,15 0,28 
zoekprobleem 3,25 6 0,5 
verkeerde geleverd 0,2 0.2 -
Niel op voorraad 1,15 1,55 0,15 0,18 

Totale lijnstilstandduur (uren] als reserveonderdeel nodig 
Zonder problemen 36,57 23,92 9,76 0,95 1,94 
Noodoplossing 8,78 0,33 7,75 0,15 0,55 
zoekprobleem 6,5 6 0,5 
verkeerde geleverd 0,2 0.2 
Niet op voorraad 8,08 7,75 0,15 0,18 

Tabel C2 Resultaat detailonderzoek storingsrapportages week 13 2004 

Bijlagen bij afstudeerverslag Ivo van Lith 6 
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Conclusies uit detailonderzoek 

Uit de gegevens in tabel C.2 en hetgeen wordt gevonden in de commentaar bij de storingsrapportages 
zijn de volgende conclusies getrokken. 

Acute noodzaak reserveonderdelen bij storingen: 

• Afhankelijk van de PU was in 11% (FAS) tot 22% (Body) van de storingen sprake van 
behoefte aan een reserveonderdeel bij een storing (gemiddeld 17%) 

• Deze storingen zorgden voor 29% van de totale lijnstilstandduur die week. 

Lokale voorraden: 

• In 46% van de gevallen het reserveonderdeel uit een lokale grijpvoorraad betrokken 

• De PU Press gebruikt voornamelijk bouten, pennen en vulplaatjes uit de grijpvoorraad 

• De PU Body sprak slechts in een kwart van de gevallen een lokale voorraad aan. Meestal 
ging het om het vervangen van kabels van de lastangen. Ook waren duurdere onderdelen (> 
€ 250,-) blijkbaar lokaal aanwezig, zoals een lijmpomp, een proportionaalventiel en een 
lichtscherm 

• De PU Paint haalde relatief de meeste reserveonderdelen uit een lokale voorraad (8 van de 
9). Dit waren onderdelen als een spuitpistool, een drukregelaar, een koppeling, pompen en 
slangen 

• PU FAS gebruikte in ongeveer de helft van de gevallen onderdelen uit een lokale voorraad. 
Voornamelijk waren dit goedkope(<€ 100,-) onderdelen zoals slangen, kabels en 
sleepcontacten, maar ook enkele dure(> €250,-), zoals een voedingskaart en een pulskaart. 

Problemen: 

• Totaal is het 10 keer voorgekomen dat een reserveonderdeel nodig was bij een storing en er 
niets meer op voorraad lag ( 11 % van de gevallen) 

• Er werden die week 2 gevallen van zoekproblemen gerapporteerd. Het ene geval betrof een 
naderingssensor, waarvan men zeker wist dat deze in de voorraad moest zijn maar het 
artikelnummer niet direct wist te achterhalen. Het andere geval betrof extra zoektijd, omdat het 
SAP-systeem onvoldoende informatie gaf om een alternatief voor een motor die niet op 
voorraad was te vinden. 

• Er is slechts 1 keer melding gemaakt van een onderdeel dat niet overeenkwam met wat 
besteld was 

• Klachten over het te lang wachten op reserveonderdelen na bestellen waren er niet. 

Noodoplossingen: 

• Er waren twee gevallen van kannibalisatie waarbij de onderdelen tijdelijk uit minder 
belangrijke of niet gebruikte machines werd gedemonteerd 

• Eén maal werd een alternatieve motor besteld en omgebouwd tot de gewenste uitvoering (6 
uur stilstand!) 

• Of werd een deel van de functionaliteit (bewaking) van de machine buiten bedrijf gesteld ten 
koste van de productkwaliteit. 

• Eén maal werd een onveilige situatie gecreêerd door het overbruggen van een lichtscherm 

• Ook werd een storing provisorisch verholpen, omdat het verkrijgen van een reserveonderdeel 
te veel tijd zou kosten. 
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E CONTROLE BESCHIKBAARHEID ONDERDELEN 

Het doel van deze analyse is een inschatting maken van het percentage artikelen dat tijdelijk buiten 
voorraad is. Daarbij is alleen gekeken naar de artikelen waarop ook daadwerkelijk vraag heeft plaats 
gevonden en waarop in de toekomst nog steeds vraag naar kan zijn. 

De analyse is voor stock- en repair-artikelen afzonderlijk uitgevoerd. De resultaten zijn achteraf 
samengevoegd. 

E.1 Stock-artikelen 

Werkwijze: 

• Gekeken naar 3 momenten in 2003, omdat de komst van het NCC-project in 2004 teveel 
verstoringen geeft. 

• Per eind januari, mei en september 2003 van 46.014 stock-artikelen de voorraadwaarde 
bepaald. 

• Slechts tot NPG0059280 gekeken, want daarna gaat het om artikelen die pas vanaf begin 
2003 in het assortiment zijn opgenomen. Hierdoor vielen 2893 artikelen af. 

• De maanden mei en september gebruikt om te bepalen of de voorraad nog positief is 
gehouden. Daarmee vielen nog eens 1118 artikelen af. 

• Lijst met verbruiken tussen 05-2000 t/m 12-2002 gemaakt (alle uitgiftes 101, 201 en 261 
exclusief goodsrecepient #). Van 21.216 artikelen was er verbruik geweest. 

• Eind januari 2003 hadden van de 21 .216 artikelen er 20.646 een voorraad>0. 

Helaas heb ik slechts één moment (eind januari 2003) kunnen gebruiken om de kans op 
aanwezigheid te schatten. Ten eerste kwam dit door de benodigde tijd om deze informatie uit SAP te 
halen. En verder door het feit dat de maanden mei en september nodig waren om te bepalen of een 
artikel niet bewust op voorraad nul wordt gelaten. Volgens bevoorraders was het tijdstip eind januari 
echter voldoende representatief om een idee te krijgen van de algemene situatie. 

Resultaat voor eind jan 2003: 

Gekeken naar de groep artikelen waarop in het verleden vraag heeft plaats gevonden en waarop ook 
in de toekomst nog vraag wordt verwacht. Binnen deze groep is het percentage artikelen waarvan 
minimaal één stuks in voorraad is: 97,3%. 

Het feit dat er 1 stuk op voorraad ligt wil nog niet zeggen dat altijd aan de vraag van een monteur kan 
worden voldaan. Soms wordt er meer dan één stuks tegelijkertijd afgenomen. De onderstaande tabel 
geeft de verdeling van het aantal eenheden dat per orderregel werd besteld (op basis 
artikelverplaatsingen 2003): 

2 16% 
3 - 6 4% 
7-10 11% 
11-25 11% 
26--.100 13% 
101-1000 7% 
>1001 0,2% 

Tabel El Aantal afgehaalde eenheden per orderregel in 2003 
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E.2 Repair-artikelen 
Hieronder dezelfde analyse voor repair-artikelen. Werkwijze: 

• Gekeken naar 3 momenten in 2003, omdat de komst van het NCC-project in 2004 teveel 
verstoringen geeft. 

• Per eind januari, mei en september 2003 van 7359 repair-artikelen de voorraadwaarde 
bepaald. 

• Slechts tot NPG0059403 gekeken, want daarna gaat het om artikelen die pas vanaf begin 
2003 in het assortiment zijn opgenomen. Hierdoor vielen 896 artikelen af. 

• Lijst met verbruiken tussen 05-2000 Urn 05-2004 gemaakt (alle uitgiftes 201 en 261 exclusief 
goodsrecepient BDCUSER. JOB EM04 en#). Van 2187 artikelen was er verbruik geweest. 

• De maanden mei en september gebruikt om te bepalen of de voorraad nog positief is 
gehouden. Daarmee vielen nog eens 114 artikelen af 

• Eind januari 2003 hadden van de 2073 artikelen er 1954 een voorraad>0. 

Helaas heb ik slechts één moment (eind januari 2003) kunnen gebruiken om de kans op 
aanwezigheid te schatten. 

Resultaat voor eind jan 2003: 

Gekeken naar de groep artikelen waarop in het verleden vraag heeft plaats gevonden en waarop ook 
in de toekomst nog vraag wordt verwacht. Binnen deze groep is het percentage artikelen waarvan 
minimaal één stuks in voorraad is: 94,3%. 

Om de aanname dat repair-artikelen alleen per één stuk tegelijkertijd worden gevraagd te valideren is 
voor de periode 01-01-03 Urn 31-06-03 van alle 1029 orderregels bepaald hoeveel eenheden per 
orderregel werden besteld. 

Resultaat: 

4 8 ~8% 
5 2 ~2% 
6 1 0,1% 
>6 5 ~5% 

Tabel E2 Aantal afgehaalde eenheden per orderregel in 2003 

In 91 ,3% van de gevallen is dus sprake van een afname van slechts 1 eenheid en in 97,8% van de 
gevallen van maximaal 2 eenheden per orderregel. 

E.3 Samengevoegd 
Indien de groepen stock-artikelen en repair-artikelen worden samengevoegd ontstaat het volgende 
beeld: 

20.646 

m®.iat : x· 
23.289 
22.600 

97,3% 94,3% 97,0% 

Tabel E3 Beschikbaarheid reserveonderdelen eind Januari 2003 

Van alle mogelijk benodigde artikelen uit de voorraad was er eind januari 2003 van 3% van de 
artikelen dus niets aanwezig. 
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f VOORRAADKOSTEN 

In deze bijlage zal worden gekeken met welk percentage gerekend moet worden voor de bepaling van 
de voorraadkosten. Onder voorraadkosten wordt verstaan: De jaarlijkse kosten die extra worden 
gemaakt voor het op voorraad houden van reserveonderdelen ten opzichte van directe levering. 
Hieronder vallen dus wel de kosten voor: 

• Kapitaal geïnvesteerd in onderdelen 

• Het verlies voor het verschroten van incourante artikelen 

• De opslagruimte benodigd voor de voorraad 

• De magazijninrichting: stellingen, reachtruck 

• Conditionering van de opslagruimte 

• Schoonhouden opslagruimte 

• Handelingen om opslaglocaties aan te maken, verwijderen en te verplaatsen 

Wat niet mee wordt gerekend zijn de kosten voor: 

• Interne distributie (de koerier) 

• Het orderverzamelen 

Deze kosten heeft men namelijk ook als de artikelen worden geleverd zonder in voorraad te nemen. 

Het doel is de voorraadkosten af te leiden als percentage van de waarde van de artikelen. Dit 
percentage kan vervolgens gebruikt worden om het verschil in kosten te bepalen indien meer of 
minder reserveonderdelen op voorraad worden gehouden. 

Berekening: 

Onderbouwing: 

kapitaalkosten 

Ruimte 
Verwarmin 
Arbeid 
Schoonmaak 
Stéllin en 
Reachtruck 
Totaal 

1,5% 
0,4% 

0,06% 
0,13% 
0,10% 
0,04% 
11,2% 

Tabel F.1 Overzicht opbouw voorraadkosten per Jaar 

4% per jaar volgens opgave van H. Roosing van afdeling Finance 

Risico incourant 

Onderdelen worden incourant doordat installaties worden vervangen en de reserveonderdelen niet 
meer nodig zijn. Ook raken onderdelen onbruikbaar door bijvoorbeeld corrosie of de invloed van UV
licht. 

Artikelen met totaal 62% van de voorraadwaarde hebben sinds mei 2000 geen verbruik meer gehad. 
Naar schatting zal ongeveer de helft van de voorraad in het magazijn uiteindelijk ongebruikt 
verschroot worden. Gekeken naar de levenscyclus van installaties bij NedCar zullen de bijbehorende 
reserveonderdelen ongeveer 10 jaar op voorraad worden gehouden. Uitgaande van een restwaarde 
nihil schrijft men dus op de ongebruikte onderdelen gemiddeld 10% per jaar af. Als de helft uiteindelijk 
wordt verschroot is een schatting voor de incourantiekosten over de totale voorraad: 10% x 0,5 = 5% 
per jaar. 
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Ruimte- en verwarmingskosten 

Voor vloeroppervlak en verwarming is bij NedCar een vaste interne verrekenprijs vatgesteld per 
vierkante meter. Dit is €57,- en € 16,- per jaar per m2 voor resp. ruimte en verwarming. Het totale 
vloeroppervlak dat gebruikt wordt voor de opslag van non production goods is 5680 m2 (2900 centraal 
en, 2100 tijdelijke stelling, 680 decentraal bij Paint). Naar schatting wordt daarvan 95% in beslag 
genomen door reserveonderdelen. De jaarlijkse totale kosten voor ruimte en verwarming zijn dus: € 
307.572 en€ 86.336. De totale waarde van de reserveonderdelen bedroeg aan het einde van 2003: 
€21,2 mln dus de opslagpercentages komen uit op: 1,5 en 0,4% voor ruimte resp. verwarming. 

Arbeid 

De arbeid die dagelijks wordt verricht om nieuwe onderdelen in de voorraad op te nemen, 
magzijnlocaties te veranderen en onderdelen te verschroten is al een keer bepaald op gemiddeld 
1.24u per dag. Met 340 arbeidsdagen per jaar en een uurarief van €30,- resulteert dit in totaal €14.347 
jaarlijkse kosten. Dit is 0,06% van de voorraadwaarde reserveonderdelen. 

Schoonmaak 

De schoonmaakkosten voor het CW bedragen jaarlijks €30.000, waarvan 95% is toe te rekenen aan 
de voorraad reserveonderdelen. Als percentage van de voorraadwaarde is dit 0, 13% 

stellingen 

De waarde van alle stellingen en kasten bedraagt totaal €300.000. Afgeschreven in 20 jaar en met 
kapitaalkosten gesteld op 4% is dit €21.000 per jaar. Het opslagpercentage is dan 0, 1%. 

Reachtruck 

Ongeacht het verbruik van de onderdelen is er altijd minimaal één reachtruck noodzakelijk. De kosten 
daarvoor zijn gesteld op €8.000 per jaar. Het opslagpercentage daarvoor is dan 0,04% 
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G INTENSITEIT INITIËLE AANSCHAF 

___ ,., 
,NedCar ,,,----, 

Op het moment staat de initiêle aanschaf van reserveonderdelen erg in de belangstelling bij NedCar 
vanwege het NCC-project. In hoeverre is dit proces na de aanloopfase van het NCC-project nog 
belangrijk? De onderstaande grafiek geeft daar al een eerste inzicht in. Hierin is te zien op welke 
datum een NPG-nr is aangemaakt. Aangezien dit een volgnummer is, is hiermee direct te zien 
hoeveel nieuwe artikelnummers werden aangemaakt per periode. Ook het verloop van de totale 
waarde van de voorraad reserveonderdelen is hierin weergegeven. 

Verloop nieuwe NPGnrs en Voorraadwaarde 

NPG0065000 

.. NPG0062500 
C 
C) 
a. z NPG0060000 s 
J!I 
IQ 
IQ 

NPG0057500 ..J 

1-NPGnr - voorraadw aarde 1 

€ 23.000.000 
!i!: 

€ 22.000.000 ~ 
l! 

€ 21.000.000 ~ 

I! 
€ 20.000.000 ~ 

111 
"C 

€ 19.000.000 IQ 

~ 
0 

€ 18.000.000 ~ 

Tabel G.1 Voorraadwaarde reserveonderdelen en aanmaak nieuwe artikelnummers in sinds mei 2000 

Duidelijk is te zien dat vanaf oktober 2002 een afbouw van de bestaande voorraad heeft 
plaatsgevonden. Vanaf juli 2003 is er een sterke verhoging van het aantal nieuwe NPG-nrs dat wordt 
aangemaakt. Met ca. 4 maanden vertraging is het gevolg daarvan zichtbaar in de voorraadwaarde. In 
juni 2004 begint het proces zich te stabiliseren en lijkt het patroon meer op de situatie voor de start 
van het NCC-project. 

Om een inschatting te geven van de hoeveelheid nieuw in het assortiment op te nemen 
reserveonderdelen is een voorbeeld te nemen aan de periode voorafgaand aan het NCC-project. Uit 
de range van 5000 nieuwe NPG-nrs die tussen mei 2000 en juli 2003 werden aangemaakt waren 
totaal 3584 artikelen uit de materiaalgroepen 1 t/m 10 van reserveonderdelen afkomstig. De 
gezamenlijke voorraadwaarde van deze in die tijd in het assortiment opgenomen reserveonderdelen 
was eind 2003 € 2.079.481 . Op jaarbasis was dit een gemiddelde groei van het assortiment met 1239 
nieuwe reserveonderdelen met een voorraadwaarde van € 655.450. 
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H KENGETALLEN STOCK-ARTIKELEN 

H.1 Goederenstroom 
Met behulp van SAP-transactie ZCP1 goods movements all materials, zijn door CW in 2003 
geregistreerde artikelverplaatsingen van stock-artikelen nagegaan. Daarvoor is de volgende 
parameterinstelling gebruikt: 

• Geselecteerd op GIL 43345 

• Geselecteerd op Type NPGS 

• Geselecteerd op Matgr. 0100 Urn 1003 

• Via costcenter achterhaald welke PU verbruiker is 

Dit heeft geresulteerd in de onderstaande tabel met aantallen orderregels en de waarde van deze 
uitgegeven en ontvangen stock-artikelen. 

afname via SAP@IWEB 31594 4219 6292 9960 5865 1262 3996 
afnameOl)order 10588 3215 6246 394 718 3 12 
afname direct •• 665 n 216 205 114 4 49 
afnametotaal 42847 7511 12754 10559 6697 1269 4057 
retourtotaal 2538 465 824 658 404 48 139 
w.u•L •.• w ................ •:::::::::=::::::::@::::::::::::::::::=::::::::::::::::;::::. X%W~?-füM::fl::1 h\tNYWWJ\:::;~:•:f;::: :/:f:::~i •:}f?:•~ffät ·:·:::::w:nrs:r•?::rnrt· ·;;;.:.:.::: •\>•••.:.:••·••••••• ?ft füft~fü~fü@fätl!fü@jfü 
afiiameopç0$tctruitvoorr € 3.020.806 € 258.396 € 615.480 € 1.496.811 € 356.672 € 41 .551 € 251.896 
afname®ordetüitvoorr € 1.037.004 € 402.574 € 574.668 € 25.174 € 34.189 € 7 € 392 
afnäriièdirect € 351 .566 € 36.829 € 108.709 € 121 .632 € 79.554 € 390 € 4.453 
atnarnetotaal t € 4.409.376 € 697.800 € 1.298.856 € 1.643.616 € 470.415 € 41.948 € 256.741 
retourtotaal >. € 776.102 € 134.857 € 181 .736 € 325.426 € 103.616 € 2.756 € 27.712 

Tabel H.1 Orderregels en omzet stock-artikelen over 2003 

Opmerkingen: 

Totaal werd in 2003 aangevuld voor: 
Aantal orderregels: 

3.578.502 euro (MAP)* 
18.067 orderregels 

..._ __ 1_9_,8 euro per regel 
*Dit op basis van de MAP, werkelijke uitgave was 3.480. 712 

Totaal uit voorraad uitgegeven aan interne gebruikers: 4.057.810 euro 
42. 182 orderregels 

~--9_,6 euro per regel 

Direct aan interne gebruiker geleverd: 351 .566 euro (MAP)* 
1---...;6..;.6.;.,i5 orderregels 
...__...;5.;;;2.;;.,9 euro per regel 

*Dit op basis van de MAP, werkelijke uitgave was 237.904 

Totaal geretourneerd aan voorraad: 

Netto afname= 
Netto aanvulling= 

776. 102 euro (MAP)* 
2.538 orderregels 

...__...;3;..;;0.c..16 euro per regel 

3.281 .707 euro 
3.578.502 euro 

verschil veroorzaakt doordat bij afname alleen gebruiker 
maintenance (Gil 43345) is bekeken 
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€2.000.000 

ê € 1.500.000 

!. li € 1.000.000 
N 

~ € 500.000 

Afname versus retour stock-artikelen 2003 
[euro] 

Afname versus retour stock-artikelen 2003 
[orderregels] 

Press Body Paint FAS 

14000 
12000 

110000 

l = l!l afname totaal 
• ■ retour totaal 
'I! 4000 
0 2000 

0 •·· 

energy owrig Press Body Paint FAS energy owrig 

Figuur H.1 Afname versus retouren in orderregels en waarde per PU 

Goederenstroom totaal stock-artikelen 2003 

€ 4.409 
(100%) 

1------------------,.i Onderhoud 

• Bedragen op basis nieuwwaarde tegen Moving Average Price x1000 
• Percentages op basis van totale afname 

Aguur H.2 Overzicht goederenstroom stock-artikelen 

H.2 Gemeenschappelijk gebruik 
In hoeverre worden artikelen gemeenschappelijk gebruikt door de productie units? Onder andere om 
inzicht te krijgen in de mate waarin reserveonderdelen gestandaardiseerd zijn over de PU's heen is 
deze analyse uitgevoerd . 

# verschillende stock-
PU artikelen afgenomen 
Press 3303 
Body 3885 
Paint 4447 
FAS 3129 
Enemv 855 
Overia 1633 
Alle 11657 

Tabel H.2 Aantallen verschillende stock-artikelen afgenomen per PU 

Totaal zijn er in 2003 dus 11 .657 verschillende stock-artikelen afgenomen. leder van de productie 
units gebruikt daarvan een deel. In welke mate daarin overlap bestaat volgt uit de volgende tabel. 
Hieruit is af te lezen dat 74% van de stock-artikelen uniek door één PU zijn afgenomen. 14% 
gemeenschappelijk door 2 PU's, enz. 

afgenomen # verschlllende stock- %van 
door# units artikelen afaenomen totaal 

1 8575 74% 
2 1631 14% 
3 749 6% 
4 426 4% 
5 192 2% 
6 84 1% 

Tabel H.3 Gemeenschappelijk gebruik: aantal PU's dat éénzelfde stock-artikel gebruikt 

Dit zegt nog niet voldoende over de mate waarin reserveonderdelen gestandaardiseerd zijn over de 
PU's. Bepaalde artikelen zoals onderdelen van een lastang zijn zo specifiek dat ze in ieder geval 
slechts in één PU benodigd zijn . Andere reserveonderdelen hebben wel de potentie voor NedCar 
brede standaardisatie, zoals vele elektrische en pneumatische componenten. Deze twee groepen 
reserveonderdelen zijn te onderscheiden d.m.v. de materiaalgroepen. De groepen die zich mogelijk 
lenen voor standaardisatie zijn : 
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102, 0300 t/m 0311, 0403, 0500, 0501, 0600 t/m 0613 en 0800 t/m 1003. 

Indien binnen deze groepen wordt gekeken naar overlap in afname volgt dit beeld : 

afgenomen # verschillende stock- %van 
door# units artikelen afaenomen totaal 

1 5443 65% 
2 1525 18% 
3 733 9% 
4 414 5% 
5 190 2% 
6 83 1% 

Tabel H.4 Gemeenschappelijk gebruik: als H.3, maar gefilterd alleen de standaard stock-artikelen 

Het zal ook duidelijk zijn dat dit overzicht geen compleet beeld geeft, omdat het is gebaseerd op de 
afname in slechts één jaar. Dit zegt dus nog niets over het feit dat andere PU's dezelfde artikelen 
potentieel nodig kunnen hebben. Ter indicatie: slechts 11.657 van de ca. 44.000 stock-artikelen 
hebben verbruik gehad in 2003. 

H.3 Opbouw voorraad 
De basis van deze analyse is de voorraad stock-artikelen in september 2003. 

Totaal waren dit 46014 artikelen, daaruit zijn alle artikelen verwijderd die geflagged zijn (gemarkeerd 
als 'niet meer bijbestellen') en/of voorraad nul hadden, waarna er 41644 overbleven. 

Van deze 41644 artikelen is het totale verbruik bepaald vanaf mei 2000 tot mei 2004. Op basis van 
het NPG-nr was het jaar van opname in de voorraad te bepalen en daarmee het gemiddeld verbruik 
per jaar. 

0- 50 26701 64,1% € 1.783.719 18,5% 
50 - 250 10657 25,6% € 2.645.318 27,4% 
250-1000 3544 8,5% € 2.670.083 27,6% 
1000 - 3000 607 1,5% € 1.546.386 16,0% 
3000- 5000 75 0,2% € 402.650 4,2% 
>10000 60 0, 1 % € 610.487 6,3% 

41644 € 9.658.644 

Tabel H.5 Indeling op basis van waarde per eenheid van de artikelen 

0 
0- 1 
1-4 7620 
>4 3183 

41644 9.658.644 

Tabel H.6 Indeling op basis van gemiddeld verbruik per Jaar van de artikelen in orderregels (mei '00 tot 
mei '04) 

de.lflVlttitlBIJlléleJllln t aantalättikeR ··•• llitM @\Mi bdrid · .. · . . .:'h/WF w 

0 18927 45,4% € 4.592.803 47,6% 
0 - 1 8732 21,0% € 2.137.027 22,1% 
1 - 4 6508 15,6% € 1.531 .208 15,9% 
>4 7477 18,0% € 1.397.606 14,5% 

41644 € 9.658.644 

Tabel H.7 Indeling op basis van gemiddeld verbruik per Jaar van de artikelen in eenheden (mei '00 tot 
mei '04) 

Uit de bovenstaande tabel H.7 is op te maken dat het bewegende deel van de voorraad€ 5.065.841 
bedraagt. Om na te gaan welk deel beïnvloedbaar is, is nagegaan wat van de bewegende voorraad 
overblijft indien van ieder artikel 1 stuks als vast wordt beschouwd. Het beïnvloedbare bewegende 
deel boven dat ene stuk bedraagt:€ 3.041.032 

Uit de bovenstaande tabel is op te maken dat het stilstaande deel van de voorraad € 4.592.803 
bedraagt. Om na te gaan welk deel waarschijnlijk overbodig is, is nagegaan wat van de stilstaande 
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voorraad overblijft indien van ieder artikel 1 stuks als vast wordt beschouwd. Het overschot stilstaande 
voorraad boven dat ene stuk bedraagt:€ 1.652.451 

H.4 Bestelniveaus 
In deze analyse is gekeken naar de ingestelde bestelniveaus voor de beheersing van stock-artikelen. 

Het bestelniveau is op te vatten als een minimaal voorraadniveau. Zakt de voorraadpositie onder dit 
bestelniveau dan wordt een voorstel tot aankoop gedaan door SAP. Uit de onderstaande tabel is 
bijvoorbeeld op te maken dat 67% van de artikelen pas besteld wordt als de voorraad nul is. De 
bijbehorende waarde is gebaseerd op de voorraad per september 2003. 

1 26398 67% € 6.109.710 64% 
2 4852 12% € 1.273.286 13% 
3 2570 7% € 573.011 6% 
4 950 2% € 226.721 2% 
5 941 2% € 255.501 3% 

>6 3531 9% € 1.133.349 12% 

Tabel H.8 Verdeling voorraad naar bestelniveau (september 2003) 
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1 KENGETALLEN REPAIR-ARTIKELEN 

1.1 Goederenstroom 

Gegevensbron en verwerking: 

Met behulp van SAP-transactie ZCP1 goods movements all materials, zijn door CW in 2003 
geregistreerde artikelverplaatsingen van repair-artikelen nagegaan. Daarvoor is de volgende 
parameterinstelling gebruikt: 

• Geselecteerd op G/L 43345 

• Geselecteerd op Type NPGR 

• Geselecteerd op Matgr. 0100 t/m 1003 

• Voor de bedragen niet veld ValnPr. gebruikt maar zelf berekend via Moving average price. 
Soms onzin bedragen in veld Valn. Pr. 

• Bij omzet externe reparatie dus omzet naar nieuwwaarde en niet naar reparatiekosten! 

• Voor 235 costcenters de herkomst naar unit vastgesteld. Opgedeeld naar: Press, body, paint, 
Fas, Energy en overige (welke voor de repairables in de meeste gevallen forklift maint is). 

• Op mvt 261 zijn er 21 met ontbrekend costcenter, waarvan uit unlpnt / recipient blijkt dat 17 
body en 4 uit fas. Handmatig veranderd. 

Opmerkingen: 

• Probleem bij EM04 order voor stromen: Body altijd via 262 teruggeboekt=> heeft geen 
costcenter. Press doet dit via 202, wel met costcenter. Opgelost door costcenter toe te voegen 
bij retouren van Body (gekeken naar afleverlocatie en/of recipient) 

• Gecontroleerd met Business Warehouse => totalen movements kloppen 

• Bedragen niet exact omdat de Moving Average Price in de tijd verandert 

Dit heeft geresulteerd in de onderstaande tabel met aantallen orderregels en de waarde van deze 
uitgegeven en ontvangen repair-artikelen. 

afname via SAP@WEB 896 82 89 427 264 33 
afname oo order 1241 285 920 5 31 0 0 
afname totaal 2137 367 1009 432 295 33 
retour direct/int rep. 1348 157 813 231 136 0 12 
~tour via ext. rep. 367 103 54 11 7 91 
aanvulorder 48 13 15 10 9 0 
retour totaal 1763 273 882 358 236 14 

........ .::::::: 
afname via SAP@WEB € 1.514.895 € 187.165 € 67.353 € 788.502 € 434.487 € 359 € 37.029 
afname oo order € 2.257.975 € 771 .364 € 1.411 .695 € 15.002 € 59.914 € - € 
afname totaal € 3. 772.870 € 958.529 € 1.479.048 € 803.504 € 494.401 € 359 € 37.029 
retour direct/int.ree. € 2.591 .405 € 353.740 € 1.372.516 € 560.707 € 262.558 € - € 42.289 
retour via ext. rep. ••••• € 1.080.887 € 542.217 € 100.095 € 235.877 € 202.146 € 405 € 147 
aanvulorder € 70.491 € 30.577 € 10.769 € 13.871 € 10.202 € - € 5.072 
retour totaal € 3.742.784 € 926.533 € 1.483.380 € 810.456 € 474.907 € 405 € 47.508 

Tabel Il Orderregels en omzet stock-artikelen over 2003 

Opmerkingen: 

In tabel is alleen interne stroom weergegeven 
101 mvt is hier de vervangingsstroom voor verschroting 
Daarnaast ook een 101 stroom op rekening van het CW 
Totaal aantal movements 703 
Waarde 682 .127 euro 
betaald: 637.517 euro 
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Afname versus totaal retour repair-artikelen 2003 in euro 

€2.000.000 
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Omzet repair-artikelen 2003 in euro 
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Figuur LJ Afname versus retouren in orderregels en waarde per PU 

Goederenstroom totaal repair-artlkelen 2003 

€70 
(2%) 

€682 

€ 1.081 
(29%) 

€ 3.772 
(100%) 

-----------~ Ondemoud 

Interne rep. 
€ 100 Externe rep. ________________ ___, (2,6%) 

~---------------------------------------------------------------
• Bedragen op basis nieuwwaarde tegen Moving Average Price x1000 
• Percentages op basis van totale afname schroot 

Figuur H.2 Overzicht goederenstroom repair-artike/en 

1.2 Gemeenschappelijk gebruik 
Doe/: Bepalen of beheer van de repair-artikelen door de units mogelijk een probleem is door 
gemeenschappelijk gebruikte artikelen. 

Onderzoeksopzet Van alle afgehaalde repair-artikelen via het costcenter de productie unit 
achterhaald. Vervolgens per artikel uitgezet door welke PU afgehaald. 

Opmerkingen: 

• Dit is alleen gebaseerd op de verbruiken in 2003, dus reserveonderdelen die weinig of geen 
verbruik hebben, maar wel voor meerdere units zijn, worden niet gevonden. 

• Een volledige vergelijking is alleen mogelijk als alle onderdelen voor alle units in de equipment 
bom's gekoppeld zijn. Ten eerste is niet alles gekoppeld en ten tweede is dit een te grote 
hoeveelheid data om snel te kunnen verwerken (alleen body is al 360.000 regels) . 
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Resultaten: 

Totaal aantal verschillende reoair-artikelên afáêhaald 1028 
Alleen Press 196 
Alleen Bodv r 369 
Alleen Paint 246 
Aleen FAS 168 
Alleen·Energy ·< 1 
Aleen overige / 13 
!gedeeld door 2 units •:.:.• 33 
!gedeeld door 3 units 2 

-----✓/ 
NedCar 
,,---✓ 

___ .,, 

Tabel L2 Gemeenschappelijk gebruik: aantal PU's dat éénzelfde repair-artikel gebruikt 

Dress bodv oaint FAS ènerav overio 
iDress •. 207 4 7 2 
bodv •· < 4 389 3 11 2 
1painf ••• 7 3 262 4 2 
FAS 2 11 4 187 2 
Enerav 1 
overioe 2 2 2 19 

Tabel L3 Gemeenschappelijk gebruik repair-artikelen: kruistabel met relaties tussen PU's 

Slechts een klein gedeelte van repair-artikelen wordt gebruikt in meer dan één PU. Het is dus niet zo 
onlogisch dat de planning en besturing van repair-artikelen decentraal per PU is geregeld. 

I.3 Opbouw voorraad 
De basis van deze analyse is de voorraad stock-artikelen in september 2003. 

Totaal waren dit 7359 artikelen, daaruit zijn alle artikelen verwijderd die geflagged zijn (gemarkeerd 
als 'niet meer bijbestellen'), waarna er 7123 overbleven. Verder is alleen gekeken naar de artikelen 
die tot maart 2003 zijn opgenomen in de voorraad (tot NPG0060000), omdat daarna verbruikscijfers 
niet meer te bepalen zijn. Daardoor is het restant 6272 artikelen. Voor de analyse van naar 
artikelwaarde was alleen de artikelwaarde bekend als er voorraad aanwezig was. Hiermee werd de 
analyse beperkt tot 5924 artikelen. 

Indeling op basis van waarde per eenheid van de artikelen: 
aatw.uffli . nn®.dMn .·.· oo c ,x va .. · vw . m u t@ 
0-50 63 1,1% € 3.202 0,0% 
50-250 1008 17,0% € 256.222 2,4% 
250-1000 ... /. 2764 46,7% € 2.120.547 20,0% 
1000 - 3000 1462 24,7% € 3.376.312 31,9% 
3000 - 5000 307 5,2% € 1.451.669 13,7% 
>10000 320 5,4% € 3.389.429 32,0% 

5924 € 10.597.381 

Tabel L4 Verdeling voorraad repair-artikelen op basis van waarde per eenheid 

Van 6272 artikelen is het totale verbruik bepaald vanaf mei 2000 tot mei 2004. Op basis van het NPG
nr was het jaar van opname in de voorraad te bepalen en daarmee het gemiddeld verbruik per jaar. 
De voorraadwaarde is gebaseerd op september 2003. 

MM.Iiliffitli"11tJmm:îttli t ümätdilMim $kt @it Y~~t $. ··•·•• ❖• ❖,•• ❖•••··;·· 
0 4118 65,7% € 6.044.916 55,6% 
0 - 1 1621 25,8% € 3.167.973 29,1% 
1-4 448 7,1% € 1.367.441 12,6% 
>4 85 1,4% € 299.112 2,7% 

6272 € 10.879.442 

Tabel L5 Verdeling voorraad repair-artikelen op basis van gemiddeld verbruik per jaar (mei VO tot mei 
'00) 

Uit de bovenstaande tabel 1.5 is op te maken dat het bewegende deel van de voorraad€ 4.834.526 
bedraagt. Om na te gaan welk deel beïnvloedbaar is, is nagegaan wat van de bewegende voorraad 
overblijft indien van ieder artikel 1 stuk als vast wordt beschouwd. Het beïnvloedbare bewegende deel 
boven dat ene stuk bedraagt:€ 1.459.014 

Uit de bovenstaande tabel 1.5 is op te maken dat het stilstaande deel van de voorraad € 6.044.916 
bedraagt. Om na te gaan welk deel waarschijnlijk overbodig is, is nagegaan wat van de stilstaande 
voorraad overblijft indien van ieder artikel 1 stuks als vast wordt beschouwd. Het overschot stilstaande 
voorraad boven dat ene stuk bedraagt:€ 875.271 
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J ANALYSE RETOURENPROBLEEM STOCK-ARTIKELEN 

Eén van de grote problemen die door het CW werden genoemd is dat onderdelen niet snel genoeg 
worden geretourneerd als ze niet nodig blijken te zijn. Het gevolg is dat de aankooporder ter 
aanvulling van de voorraad al weg is en men met te veel voorraad blijft zitten. 

Van ieder artikel is zowel de fysieke voorraad, het bestelniveau (= gewenste minimale voorraad) als 
de minimale bestelhoeveelheid bekend. Deze minimale bestelhoeveelheid is letterlijk op te vatten in 
de zin van dat daarboven iedere willekeurige hoeveelheid besteld kan worden. Ook kan de minimale 
bestelhoeveelheid betekenen dat alleen in veelvouden daarvan besteld kan worden. In beide gevallen 
zou normaalgesproken moeten gelden: 

fysieke voorraad~ bestelniveau+ min. bestelhoeveelheid - 1 

Formule J.1 Theoretische bovengrens op de fysieke voorraad 

Er zijn echter uitzonderingen en dat is bijvoorbeeld wanneer onderdelen te laat worden geretourneerd 
en er al een bestelling onderweg is. Ook kan een afwijking veroorzaakt worden door onderdelen die 
overbleven uit een project of die meegeleverd werden bij de aankoop van een installatie. 

Met de zojuist genoemde formule J.1 voor de theoretisch maximale fysieke voorraad is het 
voorraadbestand van september 2003 gecontroleerd. Het bleek dat totaal 9200 artikelen niet aan de 
formule voldeden en waar meer van aanwezig was dan te verwachten is uit formule J.1 . De totale 
waarde van het overschot was zelfs€ 1.998.834 ! 

Gezien de genoemde problemen had ik graag wat harde gegevens gehad om te bekijken hoelang het 
in werkelijkheid duurt voordat stock-artikelen worden geretourneerd. Op basis van een steekproef uit 
de lijst met artikelverplaatsingen is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Er zijn vele 
voorbeelden te vinden dat een artikel wel binnen een dag wordt geretourneerd. Daarentegen zijn er 
zeker zoveel gevallen waarbij het niet duidelijk is wanneer het artikel oorspronkelijk is afgehaald. Dit 
omdat er een onwaarschijnlijk lange tijd is verstreken na het laatste verbruik, of omdat er zoveel 
verbruik is geweest dat het niet duidelijk is wat bij elkaar hoort. 

Bijlagen bij afstudeerverslag Ivo van Lith 20 



Planning & besturing van reserveonderdelen bij Nedcar 

K ANALYSE DOORLOOPTDDEN PROCES REPAIR-ARTIKELEN 

K.1 Interne reparatie 
In deze analyse wordt gekeken naar de artikelen die intern gerepareerd worden. Het onderscheid 
tussen onderdelen die gerepareerd worden of ongebruikt terug de voorraad in gaan is niet te maken, 
omdat dit niet is vastgelegd. De enige momenten die zijn te achterhalen is (1) wanneer een goed 
artikel de voorraad verlaat en (2) wanneer het gerepareerde onderdeel weer opgenomen wordt in de 
voorraad. Onderscheid naar inzamelen van defecten en repareren is helaas niet te maken. 

De totale tijd die verstrijkt tussen het afhalen van een onderdeel uit de voorraad en wederopname van 
een gerepareerd onderdeel in de voorraad is d.m.v. een steekproef achterhaald voor 80 willekeurig 
gekozen interne reparaties in 2003, gelijk verdeeld over de vier PU's. 

20 

totale tijd tussen a alen en intern 
ere reerd retourneren alenderd en 23,9 18,5 14,0 28, 1 34,9 

standaarddeviatie 35,1 31,6 11 ,9 29,2 53,3 

Tabel K.1 Gemiddelde en standaard deviatie doorlooptijden 80 willekeurige interne reparaties over 2003 

Gemiddeld verstrijken er 23,9 kalenderdagen tussen het afhalen van een onderdeel uit de voorraad en 
wederopname van het intern gerepareerde onderdeel. 

Ook hier zijn grote verschillen tussen de PU's waarneembaar (zie figuur K.1 ). PU Body is het snelste 
met gemiddeld 14 dagen. De PU FAS doet er het langste over met gemiddeld 34,9 dagen. De 
onderstaande grafieken laten de verdelingsfunctie zien. Daaruit blijkt dat ook hier de gemiddelde 
doorlooptijd verlengd wordt door onderdelen die zeer lang onderweg zijn. 10% van de onderdelen 
doet er zelf langer dan 60 dagen over. 
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Figuur K.1 Verdeling doorlooptijden van 80 willekeurige interne reparaties over 2003 

K.2 Externe reparatie 
In totaal werden 367 repair-artikelen externe gerepareerd in 2003. Van 124 reparaties is achterhaald 
op welk moment het onderdeel uit de voorraad werd gehaald en op welk moment het extern 
gerepareerde onderdeel weer opgenomen werd in de voorraad. De resultaten staan in onderstaande 
tabel. 

Aantal naaelopen reparaties 124 43 60 51 40 

1aemiddelde totale doorlooPtiid ext rep. lkalenderd!lllenl 56,9 47,7 53,7 56,3 68,8 
standaard deviatie 34 5 30 o 35 6 37 9 30 8 

Tabel K.2 Gemiddelde en standaarddeviatie doorlooptijden 124 willekeurige externe reparaties over 2003 
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In geval van een externe reparatie zijn de onderdelen dus zeer lang buiten de voorraad, gemiddeld 57 
dagen. De verdelingsfunctie is hieronder weergegeven: 

35 

30 

25 

]i 20 
C 

: 15 

10 

5 

0 

0 1-9 10-19 20-29 30--39 40-49 60-79 > 80 
totale doorlooptijd van afhalen tot extern gerepareerd 

artikel retour [dagen) 

100,0% 
C 

I!! 80,0% 

t 
~ 60,0% 
I! 
~ I!! 40,0% ., .., 
i 20,0% 

-;,P. 
0,0% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
totale doorlooptijd van afhalen tot extern gerepareerd 

artikel retour [dagen) 

Figuur K.2 Verdeling doorlooptijden van 124 willekeurige externe reparaties over 2003 

Uit de grafiek is af te lezen dat 19% van de onderdelen zelfs langer dan 80 dagen onderweg is. 

In de volgende subparagrafen wordt verder in detail gekeken naar twee deelprocessen binnen de 
totale cyclus voor de externe reparatie. Dit is ten eerste van afhalen uit de voorraad tot het moment 
van aanmaken van de reparatieaanvraag. Ten tweede is dit de tijd dat een onderdeel bij de afdeling 
expeditie wacht op verzending. 

K.2.1 Inzameling en aanmaak reparatieaanvraag 
In deze analyse is gekeken naar de tijd die verstrijkt tussen het uit de voorraad halen van een repair
artikel tot het moment dat het defecte onderdeel wordt ingeleverd in de werkplaats en hierover is 
beslist dat het ter externe reparatie wordt opgestuurd. 

Over geheel 2003 zijn van totaal 194 externe reparaties nagelopen waarvan de datum van het 
aanmaken van de reparatieaanvraag bekend was. Van 139 was na te gaan op welk moment het 
vervangende onderdeel uit de voorraad werd betrokken. De resultaten staan in de onderstaande 
tabel: 

Aantal naaek>pen reP8f81ies 194 43 60 51 40 
Waarvan datum uitwisseling aevonden 139 28 39 40 32 

gemiddêtdetiidtotextrep. aanvraaalkalenderdaaenl 13,1 12,7 11 ,6 18,5 9,4 
standaarddeviatie ·•·•·•. 22 ,0 12,1 19,8 30,7 18,5 

Tabel K.3 Gemiddelde en standaarddeviatie 194 metingen doorlooptijd voor inzameling en 
aanmaak reparatieaanvraag over 2003 

Gemiddeld zitten er 13 dagen tussen het moment van afhalen van een onderdeel uit de voorraad en 
het aanmaken van een purchase request voor de externe reparatie. Dit bevestigt het beeld dat niet 
alleen de reparatie zelf lang duurt, maar dat de lange tijd voor een deel ook intern veroorzaakt wordt. 
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Uit de onderstaande verdeling blijkt dat 63% binnen de 7 dagen zit. 
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Rguur K.3 Verdeling van 194 metingen van de doorlooptijd voor inzameling en aanmaak 
reparatieaanvraag over 2003 

Ook de verschillen tussen de PU's zijn weergegeven. de PU FAS scoort hier het beste. Gekeken naar 
de verdeling zit de doorlooptijd meestal zelfs op 1 a 2 dagen, maar is er een kleine groep onderdelen 
waarop pas na 60 dagen actie is ondernomen. PU Paint scoort met gemiddeld 18,5 dagen het 
slechtste, vooral ook doordat een aantal reserveonderdelen meer dan 60 dagen open is blijven staan. 

K.2.2 Verzending defect onderdeel door expeditie 

Analyse op basis van rapportage van expeditie. 

• Gegevens beschikbaar vanaf mei 2002 t/m mei 2004. 

• Totaal 540 verzendingen voor externe reparaties die dus niet door de reparateur zelf werden 
opgehaald. 

Doorlooptijd= [datum verzending] - [datum aangeboden door bevo] 

Histogram tijd tot verzending 
(alle 540 verzendingen tusaen mei '02 en mei '04) 
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Figuur K. 4 Verdeling van de doorlooptijd van alle 540 verzendingen tussen mei '02 en mei '04 

Conclusie: 

• Gemiddelde doorlooptijd: 3,4 dagen. 

• 47,4% wordt binnen 2 dagen verzonden. 

• 95,6 % wordt binnen een week verzonden. 

35 

• 52% wordt naar een reparateur binnen Nederland verzonden. Er bestaan geen aanwijzingen 
voor een langere doorlooptijd als het gaat om een internationale verzending. Integendeel, 
internationale verzendingen hebben met 3,0 dagen zelfs een kortere doorlooptijd bij expeditie 
dan nationale verzendingen met 3,8 dagen. 
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K.3 Nieuwe aankoop 

Voor de nieuwe aankoop zijn is voor 51 willekeurige orders, de doorlooptijd bepaald tussen het 
aanmaken van aankoopaanvraag tot opname in voorraad (dus exclusief de tijd voor het inzamelen en 
nemen van de beslissing). 

Verdeling : 

16 

14 

12 

10 

~ 8 .. .. 
6 

4 

2 

0 

100% 

~ 80% ., 
·2 

; 60% 
'E 
0 

j 40% 
s 
C 

\l! 20% 
~ 

0% 
0 1-4 5-9 10-19 20-29 30-49 60-79 > 80 0 20 40 60 80 100 120 140 

doorlooptijd nieuwe aankoop [dagen] doorlooptijd neluwe aankoop [dagen] 

Figuur K.5 Verdeling van de doorlooptijd van 51 metingen van de doorlooptijd voor een nieuwe aankoop 
in2003 

Conclusie: 

• Gemiddelde doorlooptijd: 32 kalenderdagen 

• Standaard deviatie: 29 dagen 

• 11 % doet er langer dan 75 dagen over. 
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L ANALYSE BESTELLEN REPAIR-ARTIKELEN VIA SAP@WEB 

Achtergrond 

EM04-orders worden alleen automatisch aangemaakt voor repair-artikelen die op een werkorder 
worden besteld. Alleen voor deze artikelen is dus een sluitende controle mogelijk op het retourproces. 
De oorspronkelijke aanname bij het ontwerp van het EM04-proces was dat repair-artikelen altijd via 
een werkorder worden besteld. Op 23/07/2004 is bekeken wat de stand van zaken was. 

Resultaat meting: 
Press Body Paint FAS 

2003 Aantal movements 367 1009 432 295 
% op order 78% 91% 1% 11% 

23/04/2004 t/m 23/07/2004 Aantal movements 148 205 116 76 
% op order 89% 93% 17% 92% 
%SAP@webEM 95% 05% 66% 
% SAP@web productie 1,4% 6,3% 1,3% 

Bevindingen: 

Press: Verbetering van 78% naar 89% op werkorder bestellen. Resterend SAP@web deel is maar 
voor een klein deel toe te wijzen aan productie. Bovendien kunnen de NPGR-artikelen van productie 
ook zeker essentieel zijn. JV noemt vooral de hijsbanden. Ook hiervoor is EMP verantwoordelijk en 
deze mogen zeker niet vergeten worden in de beheersing van NPGR-artikelen. 

Body: Onderhoud bestelt in nog slechts 0,5% via SAP@web. De overige 6,3% wordt veroorzaakt door 
productie. Uit analyse blijken dit allemaal essentiêle reserveonderdelen te zijn geweest die ook door 
EMB worden gebruikt. 

Paint: Is van 1 % op werkorder bestellen al verbeterd naar 17%, maar dat is dus nog steeds zeer 
weinig. Deze werkwijze is niet eenvoudig te veranderen. 

FAS: Sterk verbeterd aangezien nu al 92% op werkorder wordt besteld, tegen 11 % in 2003. De 
overige 8% blijken allen essentiêle reserveonderdelen te zijn geweest. 

NPGR-artikelen die via SAP@web zijn besteld tussen 23/04/04 en 23/07/04: 

Press: 
Recipient 
MJ81009 
RK82758 
MH35687 
LS75329 
MJ81009 
MJ81009 
MJ81009 
MJ81009 
MJ81009 
LS75329 
LS75329 
WS31417 
JV76932 
LS75329 
MJ81009 
MJ81009 

Material 
NPG0058032 
NPG0038402 
NPG0038285 
NPG0028890 
NPG0028890 
NPG0023807 
NPG0023675 
NPG0023675 
NPG0023664 
NPG0022712 
NPG0021816 
NPG0011589 
NPG0011061 
NPG0008160 
NPG0008150 
NPG0008150 

MaH group Material description 
4 DIGITAL PROFACE MONITOR GP477R-EG41-24VP 

608 HIJSBAND OMTREK 5MTR 3200KG VIERSPRONG 
608 07K41409945275 4SPR ST.DRMD 20000KG 2.5 
401 SIEMENS 6ES5308-3UC11 INTERFACECARD 
401 SIEMENS 6ES5308-3UC11 INTERFACECARD 

5 DANFOSS FREQ.REGELAAR VLT2050 195H3409 
5 T+R ABSOL.GEVER CE65M NR.110-01089 
5 T+R ABSOL.GEVER CE65M NR.110-01089 
5 T+R ABSOL.GEVER CE65M NR.110-00618 

304 RITT AL SK 3296.100 KOELER 230V50HZ 600W 
311 4KW N=2940 KPER112M2 83 VEM 
107 DALEX 1-7460.2 ( 1-7477.2) RELAISPLATTE 
105 WRINGER ROLL VAN DESTACK SHEETFEEDER 
108 BALDOR SERVODRIVE BTS20-300-30-803-C08-
108 BINAER SCREEN 0840 OP40 OP44 COLOR 
108 BINAER SCREEN 0840 OP40 OP44 COLOR 
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MvT Upnt 
201 PHOO 
201 
201 PH904 
201 
201 PH00 
201 PH01 
201 PH01 
201 PHOO 
201 PHOO 
201 PH01 
201 PHOO 
201 SL11 
201 
201 
201 PHOO 
201 PHOO 

Quantil Amount Pstg date 
2 4.237,81 8-7-2004 
1 485,45 28-4-2004 
1 1.189,81 14-6-2004 
1 931,95 21-6-2004 
1 931,95 5-5-2004 
1 1.041,43 22-6-2004 

1.198,04 20-7-2004 
1.198,04 8-7-2004 

961 ,7 24-6-2004 
1.078,98 29-4-2004 

241 .43 17-5-2004 
1 177,16 22-6-2004 
2 19.373,22 17-5-2004 
2 2.801 ,76 21-6-2004 
1 5.106,01 21-6-2004 
1 5.106,01 15-6-2004 

25 



,./ ----NedCar ,,,---
.. / 

Planning & besturing van reserveonderdelen bij NedCar 

Body: 
Recipient Matelial MaH group Matelial description MvT Upnt Quantil Amount Pstg date 
LL77012 NPG0063160 902 PARKER REGELVENTIEL EPP3JC41DA0610 201 1 914,5 6-5--2004 
RC79132 NPG0062322 107 TUCKER T134009 BOLZENSCHWEISSKOPF 201 CB49 1 5.880,00 10-6-2004 
JM77511 NPG0059485 7 SCHOTT DOMPELPOMP PF1000S 400V 2,2KW 201 1 2.799,00 10-6-2004 
RF82042 NPG0059197 107 BINZEL 012BE025 ALPHA HANDLASTOORTS 3MTR 201 CB245 1 103 14-6-2004 
SN82828 NPG0059197 107 BINZEL 012BE025 ALPHA HANDLASTOORTS 3MTR 201 CB244 3 309 26-5--2004 
SN82828 NPG0059197 107 BINZEL 012BE025 ALPHA HANDLASTOORTS 3MTR 201 CB244 1 103 5--5--2004 
LM57633 NPG0027229 307 BERNSTEIN VOETSCHAK. KOMPL. PUNTLASTANG 201 CB245 1 113,45 21-6-2004 
GM33908 NPG0027228 307 BERNSTEIN VOETSCHAK. KOMPL.STAT.MACHINE 201 CB29 5 794,1 29-4-2004 
HV20472 NPG0017412 111 SCA 0502.0011 PROPORTIONAL VENTIL NW6/D 201 3 1.759,58 10-6-2004 
RC79132 NPG0016367 107 OBARA 1-287706 SHUNT ASSY LEFT 201 CB49 1 272,27 26-4-2004 
SN82828 NPG0014573 107 DENGENSHA S2 HANDLE SWITCH 201 CB244 354,12 6-5--2004 
PV82023 NPG0014572 107 DENGENSHA S1 HANDLE SWITCH 201 CB244 153,4 28-6-2004 
RR59831 NPG0014572 107 DENGENSHA S1 HANDLE SWITCH 201 CB244 153,4 26-5--2004 
SN82828 NPG0005426 612 GARDNER DENVER 65S40 VEERBALANCER 40KG 201 CB244 492,55 14-6-2004 

FAS: 
Recipient Matelial Matl group Material description MvT Upnt Quantil Amount Pstg date 
SK38335 NPG0063117 103 INA LINEAIREENHEID MLF52155-500ZR-RL-W4 201 1 6.770,00 15--5--2004 
SK38335 NPG0060553 112 BOSCH 0608830180 KABEL 20M AANDR. SL020 201 MO13 2 1.306,00 6-5--2004 
SK38335 NPG0060552 112 BOSCH 3608872190 KABEL 5M AANDR. SVWF5 201 MO13 2 1.375,00 6-5--2004 
FV37573 NPG0042163 7 GRACO 223177 VLOEISTOFPOMP 201 MO445 1 787 ,76 25--5--2004 
PP78944 NPG0018388 106 DECKER POMP HT-30Y 201 1 9.326,09 4-6-2004 
PP78944 NPG0018388 106 DECKER POMP HT-30Y 201 1 9.326,09 4-6-2004 

Conclusie: 

De bewering dat via sap@web alleen niet-essentiêle onderdelen voor productie worden besteld klopt 
niet 
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M GEDETAILLEERDE PROCESSCHEMA'S REPAIR-ARTIKELEN 

Deze bijlage geeft een gedetailleerd grafisch schema van het gedefinieerde proces voor repair
artikelen in de huidige situatie. Er zijn twee schema's gegeven om te zowel de betrokken afdelingen te 
kunnen weergeven, als een opdeling naar deelstappen, waarnaar wordt verwezen in de hoofdtekst. 

M.1 Opdeling naar deelstap 

J:iffitMtiffiflilrif,j 
........ Onder ... nodlg 

- & bij';',"""""' 
~ ♦--- b,_\ ·ct:t9 START 

----------------------------------
jlMhiY?.1,1.M,i,j m.. 

n:·_s·- _=:,ffl = 
~ -- ~ ------S----------------------~- M:J .. 

LEGENDA 

I== 
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M.2 Opdeling naar afdeling 

Interne OndefdNI nodig 

EMOf/B ,...., ~-... ™1

-0FSA IIJoMalo ..... . 

,------ r=- START 

1 

- -EPÎ .· _; ~ 
END 

rÏû=: 

1:::. 
---------

6" Tod>.-.. - ~ 
'---------------------------r.' 

1 -1-

~ 

-,..,_,., 
1 
1 
1 fi;T7: 

11 1 ""I 1 1 
1 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

"""" 1 - ~:: _____ g:._ ---------------- -----=~- o;= .: 
LEGENDA 

-----► 1~ 
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N VOORBEELD EMO4-ORDER 

Hieronder is een voorbeeld gegeven van een EM04-order zoals deze op het PC-scherm verschijnt. 
Het doel van dit voorbeeld is de lezer een algemeen beeld te geven. Dit is een willekeurig voorbeeld 
van een EM04-order ingevuld door de PU FAS. De specifieke inhoud is voor dit voorbeeld niet 
belangrijk. 

Commentaar-veld 

Ploeg door wie 
onderdeel afgehaald 

Persoon verantwoordelijk 
voor deze order 

Repair-artikel 
NPG-nr en omschrijving 

Tabblad voor materiaalreserveringen: 

Tabblad voor urenregistratie: 
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0 VOORBEELD WEEKLIJST ARTIKELVERPLAATSINGEN 
Hieronder is een voorbeeld gegeven van een weeklijst met artikelverplaatsingen van repair-artikelen. 
Het doel van dit voorbeeld is de lezer een idee te geven van een van de belangrijkste 
informatiemiddelen die bij de huidige planning en besturing van repair-artikelen. Dit is een willekeurig 
voorbeeld van een weeklijst gebruikt door de PU Body. De specifieke inhoud is voor dit voorbeeld niet 
belangrijk. Ter verduidelijking is extra uitleg geplaatst bij de relevante kolommen. 

î 
i 

Type werkorder: 
EM01=spoed, 
EM02 = normaal 
( onbetrouwbaar!) 

Werkorder
nummer (als op 
order besteld) 

1
> Extra uitleg bij kolom mutatie: 

201 = uitgifte op costcenter (SAP@WEB-bestelling) 

202 = ontvangst van gebruiker 

261 = uitgifte op werkorder 

262 = ontvangst van gebruiker, met creditering op een werkorder 
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P VOORBEELD WEEKLDST VOORRAAD NUL ARTIKELEN 

Hieronder is een voorbeeld gegeven van een wekelijkse voorraad nul lijst, met alle repair-artikelen 
waarvan op het moment van printen van deze lijst geen voorraad in het magazijn aanwezig was. 
Evenals het voorbeeld in bijlage P is dit een voorbeeld van een willekeurige week en heeft de inhoud 
geen specifieke betekenis. 

NPGR= 
repair-artikel 

Costcenter 
(Productie unit) 

Materiaal 1 Materiaal- Datum 
(NPG-) groep Onderdee~ laatste 
nummer (bijlage A) omschrijving Niet relevant uitgifte Niet reievant Niet relevant l 1 1 i i i .---------, i _ 
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Q WAARDE EN AANTAL REPAIR-ARTIKELEN IN EXTERNE REPARATIE 

Over 2003 is per dag bekeken hoeveel repair-artikelen in het externe reparatieproces verkeren 
(gedefinieerd als periode tussen reparatieaanvraag aangemaakt en onderdeel terug in de voorraad). 

De waarde is berekend aan de hand van de Moving Average Price. 

Let op: de extern te repareren onderdelen die nog binnen de onderhoudsafdeling liggen en waarvoor 
nog geen purchase request is aangemaakt zitten hier dus niet bij . 

Resultaat: 

NPGR-artikelen in externe reparatie over 2003 

80 € 250.000 

70 
60 € 200.000 

f 
CD 50 € 150.000 !!i!: 'g ... 

Cl) 0 40 -e s 30 € 100.000 ftl 
C ; 
ftl 20 ftl € 50.000 

10 
0 €0 
1-jan 2-mrt 1-mei 30-jun 29-aug 28-okt 27-dec 

1--orders --waarde 1 
Rguur Q.1 Verloop waarde en aantallen repair-artikelen in externe reparatie over 2003 

Waarde Orders 
Gem € 137.542 54,4 
Min € 69.418 40 
Max € 220.079 71 

Tabel Q.1 Kengetallen waarde en aantallen repair-artikelen in externe reparatie over 2003 
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R RACI-MATRIX NIEUW ONTWERP PROCES 

! Paginanummer LEGENDA 

GEBRUIKTE SYMBOLEN: 

A. Interne Verwijzing naar 
bestelling ._ deelstap in figuur 5.2 

( 

( STARTpunt ) 

Specifieke 
Database 

Informatiebron 

E:J 
Actie 

END 
eindpunt 

hoofdwer1< 

D 
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Wie, welke functie? 

Resooosible· verantwoordelijke 
voor de uitvoering 

Açcountable:eindverantwoordelijke 
degene die de kosten draagt 

~ ondersteunend bij 
de uitvoering/beslissing 

.l!lfolmlllt degene die informatie 
uit de stap nodig heeft voor 
andere verantwoordelijkheden 

Ruimte voor 
commentaar bij 
deelstapx 

l 
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1 Proces repair-artike/en 1 

A. lnteme 
bestelling 

B. lnteme 
levering 

C. Ultwlssellng 

D. Inzameling 

E. Besllsslng 

5. 

6. 

Aanmaaknotification • ~ 
incl. vermeldingoorzaak~ 

EM02~rdergekoppeld -{:J 
aan notfficatiori incl. SAP 

beschrijving wertczaarTtteden 

- - =•=maak -L:J 
EM04 order 

bestelling metmagazijniocatie--c::J 

onderdeel afgeboekt"" '"""•ad-@ 

Label koppelen~ 
retourdeel 

ldachtv&rmelden in EM04 SAP 

Lijst in te zamelen defecte " A 
onde,delen (EM04 met,...,, M05) ~ 

Slah,,EM04om,etten naa,M14-@ 

Regels, afspraken, inzicht in 
risico, kosten, repareerbaarheid, 

levertijden, enz. 
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6. Op het moment van 
afboeken wordt 
automatisch een nieuwe 
EM04-order aangemaakt 

9. Controle op 
aanwezigheid klacht in 
EM04 en fysieke 
aanwezigheid onderdeel 

10. De status is 
opgeslagen in het 
attribuut PmAdType 
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! Proces repair-artike/en 2 

F. Interne reparatie 

Nee 

Benodigd materia8' uil 
BOM of eerdere 

reparaties {in EM04) 

J. Ontvangst en 
controle 

info uil eerdere 
reparaties 

(oude EM04'a) 

Ja 
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EM04atarue M10 • ~ 
toewijzen ~ 

materiaal bestellen {:J 
op EM04 order SAP 

(ook in corrrnent:aar vermelden) 

geplande uren In EM04 • ~ 
evt. In commentaar vermelden 'Me l::..J 

uran boeken in EM04 • ~ 
in commentaar defect vermelden ~ 

starue EM04 omzetten naar • ~ 
M16controle ~ 

~nrEM04-èJ 

NPGR inboeken in voorraad-@ 
met 262 mutatie 

Li;,tmel262-opnamM-@ 
vonge dag 

EM04aoee~ 

R A 

~ 
R 

1 
R 

R 

1 
R 

i 

_____ ,.,. 

NedCar 
----✓ / 

2. Ook als het niet 
defect is krijgt het de 
status intern 
repareren, omdat er 
altijd nog een controle 

... .. plaats moet vinden 
L/ voor retour aan CW 
1@ 

.:@ 

; 
, [l~ 

,~01 
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! Proces repalr-artikelen 3a 

G. Externe reparatie 

10. NPGR wordt 
opgehaald door 

reparateur 

8. NPGR incl. order 
overdragen aan 

magazijn 
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status EM04 naar M11---@ 

-~==~n;~;:: -~ 
controle noodzakelljk is ~ 

In comnentaar EM04 aan..,en • ~ 
dat afgeleverd ~j CW ~ 

Omzetting aanvraag naar {:J 
order van type REP SAP 

schatting leverdatum Invullen 

~ 
C 

li; E 
<> "O 8 5 ,;; 

c .!. 

~ 0 ïii 
>- a. 

0 ., ., 
:;; Q'. Q'. 

"O c:' 
:, E 0 
-E l ., 
"O 
C 
0 e 

~ 
;; 
C ., 

I 0 

1 
~\ 

i 
R 

.,/ ----NedCar 
...... -----✓ 

2. Een reparatieaanvraag 
wordt ook wel Purchase 
Request genoemd 

i 6. Een reparatieorder 
R wordt ook wel Purchase 

Order genoemd 

R 

R 

R 

9. Een aantal reparateurs 
haalt zelf de onderdelen 
op 
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1 Proces repair-artike/en 3b 

G. Externe 
reparatie 

Nee----< 

Kosten en leverdatum • ~ 
inreparatieorder ~ 

Ja 

J. Ontvangst en 
controle 

----,:oat~nw•~~~ -~ 
101mutatie l.::..J 

L_ ____ _, 

~----Ja--------c 

9. NPGR aan 
Ondemoud uiHeveren 

10. NPGR 
controleren/testen 

Ja 

è 

,talu8EM04 -~ 
naarM15~ 
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Nee 
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~ 6 'E 0 
- € ~ ~ 'E Q) ~ 
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88 
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R 
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~ 1,11 

BI 
B! 

l8EI 

11□ 8ta 6,., 

__ , / 

NedCar 
,,,.---✓ 

8. Als controle 
noodzakelijk dan is 
ontvanger niet gelijk 
aan 'WH' 
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! Proces repair-artikelen 3c 

J. Ontvangst en 
controle Nee 

1. Labels aanhechten 

OrdemrEM04 ~ 

NPGR !~~-:•aad-@ 

Lijst met 262-opnames ~ 
vongedag l::..J 

-~7-. -E-M-04_-o_rd_er..,..:---EM04 Clooe • ~ _ afsluiten ~ 

End 
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! Proces repair-artikelen 4 

1. Nieuwe aankoop 

Nee 

2. EM04-order 
afsluiten 

End 

starus EM04 • ~ 
omzetten in M13 ~ 

EM04 Close---{'.:] 

StatusEM04 .A 
omzette, la M12----i.._::__J 

ve<Waehte leve,datum uit SAP -~ 
overnemen in EM04-order l::.J 

Omzetting aanvraag naar-@ 
aan kooporder SAP 

leverdab.lm evl aanpassen 

Leve"latum eo prijs -~ 
eventueel aanpassen in order ~ 

,egl ... atte omvaogst met • ~ 
1011T1Jtatie ~ 
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NedCar ,.-----

:,· 5. leder NPGR is al aan 

R een bevoorrader 
.., gekoppeld die i =··--···~ 
R 

R 

R 

1 
R 
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S INTERVIEWS KNELPUNTANALYSE 

In deze bijlage is een overzicht gegeven van de interviews die gedurende de oriëntatiefase zijn 
afgenomen bij 26 medewerkers van Nedcar die op enige wijze betrokken zijn bij reserveonderdelen. 
Het betrof hier open interviews met als doel knelpunten binnen de planning en besturing van 
reserveonderdelen in kaart te brengen. 

.. ~ NHm "" Funr••A 
1 E. Severens Body Hoofd Onderhoud Body 
2 H. Ver1coulen Body Monteur Degene die inzameling defecte onderdelen coördineert, stafmedewer1cers 

aanstuurt voor de vervolgbeslissing en retourlevering aan CW verzorgt 
3 H. Holthuizen Body Rayonleider Regelt operationele aansturing interne reparatie onderdelen door zowel 

monteurs uit eiaen oloea als andere ploeoen 
4 W. Tummers Bodv Ravonleider 
5 J. Donners Body Stafmedewerker SAP keY user BodY. onderhoudsplanner 
6 L. Peeters Body Stafmedewerker Degene die aanvragen in SAP maakt voor nieuwe aankoop en reparatie van 

repair-artikelen 
7 P. Schusser Bodv Stafmedewerker 
8 E.Lonnans Body Stafmedewerker Veel betrokken bii de initiële aanschaf van onderdelen 
9 L. Severens Enerov center Hoofd 
10 A. Tillemans FAS Ravonleider 
11 R. Kiroenstein FAS Ravonleider 
12 J. Theelen FAS Stafmedewerker SAP key user FAS 
13 M. Moens FAS Stafmedewerker Coördinator 11/2\ reserveonderdelen 
14 S. Kuioer FAS Stafmedewer1cer Coördinator (2/2) reserveonderdelen 
15 E. van Dooren Paint Monteur 
16 J. Janse Paint Ravonleider 
17 J. Mathiissen Paint Stafmedewerker SAP key user Paint, coördinator reserveonderdelen 
18 H. Winkelmolen Press Ravonleider 
19 W.Amian Press Ravonleider 
20 J. Verhaag Press Stafmedewerker SAP key user Press, coördinator (1/2) reserveonderdelen mechanisch 

21 L. Smeets Press Stafmedewerker Coördinator (2/2) reserveonderdelen elektrisch 

Tabel S.1 Overzicht respondenten binnen de afdelingen Onderhoud 

NR Naam Werkgebied Functie Opmerking 
22 W. Lenaards cw Hoofd 
23 F. Meiier Maaaziin Staf SAP kev user CW 
24 P. Smits Maaaziin Hoofd-coordinator maaaziin 
25 M. Tholen Bevo Bevoorrader O.a. coördinator nieuwe artikelen (coderinal 
26 F. Peeters Bevo Bevoorrader Behandelt meeste repair-artikelen 

Tabel 5.2 Overzicht respondenten binnen de afdeling Centra! Warehouse 

Knelpunt Totaal Body EC FAS Point Preu central Warehouse 
aantal 
keren 
genoemd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1. INITIELE AANSCHAF FASE 

1.1 Twijfels correctheid beslissing welke op voorraad en 
15 X X X X 

hoeveel 
X X X X X X X X X X X 

1.2 Geen aestructureerde standaardisatie 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1.3 Wellicht niet alles vooraf aeldenlificeerd 8 X X X X X X X X 

1.4 Reserveonderdelen te laat beschikbaar 16 X X X X X X X X X X X X X X X X 

2a NORMALE FASE STOCK-ARTIKELEN 
2a.1 Twi~els over iuiste instellina bestelniveau 23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2a.2 Ontbreken van vervangend artikel als niet meer exterr 
3 X 

veri<niabaar 
X X 

2a.3 Onderdelen lann burten voorraad 12 X X X X X X X X X X X X 

2a.4 Onderdeel retour en ook al in bestellina 3 X X X 

2b NORMALE FASE REPAIR-ARTIKELEN 
2b.1 Defecte onderdelen niet altiid direct inaeleverd 15 X X X X X X X X X X X X X X X 

2b.2 Onduidelijkheid bij vervolgbeslissing (reparatie 
16 

inUext/nieuwl 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

2b.3 Lange onbetrouwbare doortooptijden interne reparatie 
12 X X X X X X X X X X X X 

2b.4 Lange onbetrouwbare doortooptijden externe reparati, 
13 X X X X X X X X X X X X X 

2b.5 Onderdeel in voonraad niet altiid bedriifsklaar 9 X X X X X X X X X 

2b.6 Status onderdelen in reparatie niet duidelijk als nodig 
19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2b.7 Ondersteuning met EM04-order verkeerd/beper1<t 
13 X X X X X X X X X X 

aebruikt 
X X X 

3 AFDANK FASE 
3.1 IOnderdelen onterecht afaedankt 10 X X X X X X X X X X 

3.2IOnderdelen blijven onterecht liooen 5 X X X X X 

Tabel 5.3 Overzicht van de genoemde knelpunten 
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T AANWEZIGEN BIJ KEUZE DEFINITIEVE OPDRACHT 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de personen welke aanwezig waren bij de 
tussentijdse presentatie. De reden dat deze wordt gegeven is dat in samenspraak met deze groep de 
keuze is gemaakt voor de definitieve opdrachtformulering. Er is getracht een goede afspiegeling te 
vormen van de belanghebbenden bij reserveonderdelen. Van iedere betrokken functie en iedere 
betrokken afdeling is minimaal één persoon uitgenodigd. Wegens op het laatste moment afhaken van 
het hoofd van de PU Press en een rayonleider is aan die eisen helaas niet geheel voldaan. 

NR Naam Afdeling Functie 0pmer1dna 
1 S.O. Flaooer TUie 1 e docenth<>neleider 
2 R. Ghïsen Centra! Maintenance Hoofd Hoofd CM dus overkoeoelend hoofd afdelinaen Ondemoud en CW 
3 J . van Leth Centra! Maintenance Staf Opdrachtgever en begeleider project. Als stafmedewerker vooral betrokken bij 

reserveanderdelen 
4 W. Lenaards Centra! Warehouse Hoofd 
5 P. Smits Maaaziin Hoofd-<X>Ordinator maaaziin 
6 F. Meiier Maaaziin Staf SAP kev user CW 
7 M. Tholen Bevo Bevoorrader O.a. coördinator nieuwe artikelen (coderina) 
8 S. Kuioer FAS Stafmedewerker Coördinator reserveanderdelen 
9 H. Verkoulen Body Monteur Degene die inzameling defect onderdelen regelt, stafmedewerkers aanstuurt 

voor vervolabeslissina en reourteverina aan CW verzorat 
10 A. Verbocht Purchasina lnkooer Betrokken bii aankooo nieuwe installaties en selectie nieuwe leveranciers 

Tabel T.1 Aanwezigen bij tussentijdse presentatie/ keuze definitieve opdracht 
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