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Voorwoord 

Dit boek is de neerslag van een samenwerkingsproject waaraan een 
uitgebreide projectgroep, bestaande uit studenten en staf van de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/ e) en medewerkers van de deelnemende bedrijven en 

instellingen, bet afgelopen jaar hard en met groot enthousiasme heeft gewerkt. 
Initiatiefnemer van dit E-motion project was CEBRA, bet Center for Electronic 
Business Research & Application van de TU/ e. 

De snelle ontwikkelingen op bet terrein van e-commerce vormden de aanleiding 
voor bet E-motion project. Na een periode waarin deze ontwikkelingen door 
bedrijven met enige argwaan werden gadegeslagen, wordt nu bet belang van e

commerce door de meeste bedrijven erkend. In vele jaarverslagen van 
gerenommeerde bedrijven worden aanzienlijke sommen geld voor e-commerce 
uitgetrokken. Dat betekent echter nog niet dat bedrijven al weten op welke wijze de 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) ingezet moet worden om bun 
marktpositie te verbeteren en Imo bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

Een universiteit als de TU/ e past haar ooderwijs uiteraard aan op deze ontwikkelin
gen. Haar alumni zullen immers binnen bun werkkring wordeo geconfronteerd met 
vraagstukken op dit gebied. Overigens hebben studenten grote belangstelling voor 
dit uitdagende gebied en verwachten ze terecht dat daar in bet onden.vijs aandacht 
aan wordt besteed. Daarnaast is bet een voortdurcnde uitdaging om de onderzoeks

activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften in ooze samenleving. 
De interesses en de belangen van bet bedrijfsleven en de universiteit !open op bet 
gebied van e-commerce dus redelijk parallel. Het lag clan ook voor de hand om een 
project als E-motion te ontwikkelen en uit te voeren. De TU/ e hanteert sedert 

enige tijd voor deze vorrn van sarneowerkiog bet model van bet strategisch project. 
Eerdere strategische projecten van de TU/ e zijn onder meer BRA VO, dat was 
gericht op de optimalisering van bet Brabantse vervocr, en SLIM, dat een zevental 

supply chains, elk bestaande uit drie schakels, optimaliseerde. De kern van een 
strategisch project is dat een groep studenten op hetzelfde thema afstudeert. Deze 
groep wordt begeleid door een uitgebreide universitaire staf van verschillende 

vakgcbieden, die naast de begeleiding ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 
de activiteiten en de resultaten. Dit betekent voor bet E-motion project dat zo'n 
dertig personen gedurende de projectperiode intensief hebben samengcwerkt op 
hetzelfde thema. Door deze krachtenbundeling kan op relatief korte termijn veel 
resultaat worden geboekt. 

In bet E-motion project is nagegaan op welke wijze de relatie tussen toeleverancier 

en afnemer kan worden geoptimaliseerd door toepassing van ICT. De verschillende 
aspecten werden vertaald in opdrachten waarmee de studenten elk binnen een 
bedrijf aan bet werk zijn gegaan. Als resultaat moest niet alleen een advies worden 
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uitgebracht, maar zoveel mogelij k ook een 'proof of concept' worden gelcvcrd. Dit 
bctckcnde dat de resultaten in ecn pilo t-situatie gcopcrationaliseerd dienden te 
worden. Daarmee, zo is de verwachting, zijn bedrijYen bcter en sneller in staat om 
de activitei ten zelfstandig voort tc zcm.:n. De TC / c bcvcstigt daarmee haar positie 
als universiteit die ontwerpen hoog in het vaandel hceft. 

Van de participerende bedrijven wcrd verwacht dat ze daadwerkelijk de weg naar e
commerce wilJcn ingaan, e.g. wildcn voortzctten, en dat de activiteiten zodanig 
binnen de org,1nisatie wcrden ingebed, dat voorzetti ng na afloop van het project te 
verwachten was. De reacties van bedrijven op een dergelijk voorstel waren zeer 
positief. Studenten kregen alle gelegenheid om hun opdrachten goed uit te kunnen 
voeren en vele medewerkers van de bedrijven hebben zich ingeze t om het project 
tot een succes te maken. 
Samcnwerking is een uitstekcnde en cffectieve vorm van kennisoverdracht en leent 
zich dus uitstekend voor cen onderwerp als e-commerce, waarin zowcl de techno
logie als de businesstoepassing zich uitermate snel zullen blijvcn ontwikkelen. In het 
project is hieraan veel aanJacht bes teed, in de vorm van workshops en themadagen 
waaraan ook medewerkers van de participerenclc bedrijven hebben deelgenomen. 
Alie informatie die beschikbaar kwam, is vasrgclcgd in rapporten, cd-roms en op de 
speciale website die voor bet proj ect is ingerich t. 
Dit boek is ook ecn vorm van vastlegging van de crvaringen die in het project zijn 
opgedaan. \\!c hcbben ervoor gckozen om in dit bock ccn aantal generieke thema's 
te beschrijven waarmee \Ve binnen de bedrijven werden gcconfronteerd en 
waarvoor we oplossingcn hcbben gezocht. Daarnaast wordt achter in het boek van 
de verschillende opdrachten ecn korte samenvatting gepresenteerd. 

E-commerce gaar over snclhcid, samenwerking en creativiteit. In deze geest is ook 
dir bock gcproducccrJ . V clen hebben aan de totstandkorning hun medcwcrking 
vcrkcnd. Daarvoor is een woord van dank op zijn plaats. Dit geldr met name de 
contau-pcrsoncn van de deelnemendc beJrijvcn en instellingen. Dankzij hun 
bijdragcn kondcn in di r bock rijkelijk praktijkcrvaringen worden opgenomen. 
Achter in hct bock is ecn lij st met aUe gesprckspartners opgenomen. Tot slot een 
spcciaal woord van J ank aan Margriet de Haas, spin in het web op her Cl ·'.BRA
sccrctariaat. 
De auteurs hopcn <lat dir boek een inspiratiebron kan vormen voor eenieder die op 
avontuur is in de wcrcld van de e-corrunerce. H er verbeeldt de e-wereld van nu en 
te verwachten is dat we over luttele jaren weer een nieuw landschap kunnen 
schilderen. 

Oktober 2000 

Prof.dr.ir. Ton F.L. Ve th, projectkidcr L -motion 
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lnleiding 

De opkomst van internet confronteert ons met een veelheid aan nieuwe 
termen die gemakshalve worden gevormd door 'e-' voor een bcstaand woord te 
zettcn. Be rrippen als e-mail, e-commerce, e-procurement en e-sales suggereren dat 
het gaat om hct originclc bcgrip maar dan toegepast met internet. Dit vormt een 
bron van verwarring. Ind.it boek gebruiken we veel van deze tcrmen, daarom zullen 
we dezc eerst nader specificeren om de leesbaarheid te bevorderen. 

Begrippenkader 

Om te beginnen begrippen e-commerce en e-business. Het Electronic 
Commerce Platform Nederland (ECP-Nl,) definieert e-commerce als: 

"Het '-~elm:! va11 zakel!Jke ha11deli11'-~e11 die ()p elektronische 1v!J.ze JJJorden t1i{gevoerd ter 
verbetering van de q[fiijen~y en de qjfectiviteit van markt- en bedrijJjprocessen. " 

Dit in tegenstelling rot de veelal heersende opvatting date-commerce zich bezig
houdt met de verkoop van producten en diensten over het internet, en dat de 
hierboven beschreven definitie betrekkjng heeft ope-business. 
Verder is het gebruikelijk om bij intcrnettoepassingen onderscheid te maken tussen 
business -to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C) communicatie. De 
onderwerpen die in dit boek worden bchandcld, hebben voornamelijk betrekking 
op de relatie russen bedrijven, dus op B2B. Daarom zal, om alle misverstand te 
voorkomen, in dit boek verder de rerm e-business worden gebruil<t. 

Het wereldwijde internet wordt gevormd door miJjoenen systemen, verspreid over 
de gehele wereld, elk met hun eigen adrcs (URL), die onderling zijn verbonden en 
informatie kunnen uitwisselen via het internctprotocol. Het spraakgebruik refereert 
echter voornamelijk aan de roepassingcn \7 an, en diensten op, internet. De toeganf" 
tot internet wordt vcrschaft door de bekende websites. Daarnaast zijn er op het 
internet allerki vi.rt:ucle plekkcn gecreeerd met allerlei aandujdingcn zoals 'shopping 
malls', \:-hubs', 'portals', 'exchanges', 'auctions' en 'market places '. In dit boek 
wordt een aantal van deze termen gcbruikt, zodat enige toelichting op zijn plaats is. 
We bcpetkcn ons daarbij tot die plaatsen op het internet waar daadwcrkelijk 
transacties worden uitgevoerd. 
Onder portab verstaan we die websites die toegang gcvcn tot meerdere leveranciers 
met hun productcn, e.g. een aanbiedcr toegang gcven tot meerdere (potentide) 
klanten. Voorbeeld van zo 'n portal is een shopping mall, ecn virtueel winkel
centrum waar diver e aanbieders hun producren aanbieden aan de bezoekers. Het 
belang van een portal is gelegen in de aggregatie van aanbieders (inkoopportals) of 
van afnemers (verkoopportal). 
Onder marktplaatscn vcrst:aan we die plaatsen op het internet waar meerdere 
vragers en aanbieders tegelijk kunnen opereren. Naast deze aggregatie ligt de 
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nadruk bier veelal op de prijsvorming. Voorbeelden zijn de veilingen, zoals 
Ebay.com, waar aanbieders producten veilen, en Letsbuyit.com, dat scherpe prijzen 
onderhandelt voor vele afnemers tegelijk. 

E-business is een logische vervolgstap op de ontwikkelingen zoals die zich vooral in 
het laatste decennium hebben voorgedaan: de toepassing van e-mail voor de 
communicatie tussen mensen en Electronic Data Interchange (EDI). Bij EDI 
wisselen informatiesystemen van de transactiepartners gestandaardiseerde berichten 
uit (orders, pakbonnen, facturen, etc.) zonder menselijke tussenkomst. Deze 
toepassing met de bijbehorende problematieken blijft binnen e-business onverkort 
beschikbaar, zij het dat de berichten in toenemende mate worden verstuurd over 
het internet en dat wordt overgeschakeld van Edifact als standaard naar XlvfL voor 
het samenstellen van berichten. De uitdagingen zoals die zijn gelegen in de aan
sluiting van de onderlinge processen blijven echter onveranderd dezelfde. 
In dit opzicht ligt het additionele element van e-business in het feit dat mensen 
gebruik kunnen maken van toepassingen van de transactiepartner (zie onderstaande 
figuur). 

Figuur Wat E-business toevoegt. 

----- -- ---- ----- - ------ ----- - --1 

bedrijf A bedrijf B 

~ +

~' 
E-mail -c-': T 

: -... --: '< 
: -- ' : 
I -- ...... I i"E-business"'!-, ' 
' ' 
: I 

-+-:- - - - -+ 
' 
' ' EDI 

I 

!. - -- - - - - --------- ------- - ----- - -

De businessomgeving 

Na een Ease waarin bedrijvcn hun aandacht intern richtten op de verbetering 
van hun bedrijfsproccsscn en de ondersteuning daarvan door informatiesystemen, 
wordt de aandacht nu extern gericht. In die eerste Ease speelde informatie-
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technologie de hoofdrol, en werd de ontwikkeling in e-business in hoge mate 
gedomineerd door de communicatietechnologie. 
Van oudsher werdeo producten in de zogenaamde supply chain ontworpen, 
geproduceerd en gedistribueerd naar de eindafnemer. Omdat de trigger voor 
goederenbeweging werd gevormd door de ontwikkeling van een nieuw product, 
waarvoor het vervolgens de uitdagiog was om dit product aan de man te brengen, 
noemen we deze ketens ook wel push-ketens. Iedere schakel binnen deze keten 
voerde de aangenomen taken zo goed mogelijk uit. Het ging om de prestaties van 
het eigen proces. 
Met het toenemen van het aantal producten en productvarianten en de toenemende 
eisen die eindgebruikers stelleo, werd een andere benadering oood;-;akelijk. Een 
benadering waarin veel meer de keten als geheel, clan iedere schakel afzonderlijk, de 
taak op zich neemt om de eindgebruiker zo goed mogelijk te bedienen. Deze 
ontwikkeling naar een zogenaamde demand chain is geschetst in bijgaande figuur. 

Figuur Ontwikkeling in bedrijfsketens. 

Van supply (push) 

Naar demand (pull) 

Deze ontwikkeling is mogelijk geworden door de toepassing van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). De eisen en wensen van de eindafnemer worden 
geregistreerd (Point of Sales, loyalty cards, Customer Relationship Management) en 
rniddels ICT doorgegeven aan de voorliggende schakels in de keten. Bedrijven 
stemmen hun onderlinge processen af en vet';vijderen dubbele stappen. De 
communicatie tussen bedrijven transformeert van uitwisseling van transactie
gegevens naar de uitwisseling van korte- en langeterrnijnplanningen. 
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Binnen e-business vormt de eindafnemer nog steeds het referenticpunt voor alle 
bedrijven die onderdeel uitmaken van de demand chain. De keten, zoals hicrboven 
weergegeven, suggereert dat er maar een bcperk t aan schakels bij de activiteiten is 
betrokken. De praktijk is echter dat de keten rneer een netwerk van bcdrijven is, 
van vclc toclcverancicrs, producenten, distributeurs, transporteurs, banken, etc., en 
dat de dynamiek sterk toeneernt. 
Voor ieder bedrijf dat de weg rich tinge-business \Vil inslaan, is het zaak zich te 
beraden over zijn positie in bet businessnetwerk, en de waarde die wordt 
toegevoegd. Om vervolgens vast te stellen welke positie men in de toekomst moet 
innemen, welke core competence men client in te zetten, en welke netwerkstructuur 
men client na te streven. 
Dat is de verdienste van bij\ oorbeeld Dell, dat internet gebruikt om de eind
gebruiker de producten zodanig te laten specificeren dat ze over konden gaan op 
assemble-to-order en op dircctc levering. Een ander voorbccld van een zeer 
succesvol e-busincssbcdrijf is Cisco, dat zich door de toepassing van ICT de rol van 
keten- c.q. netwerk.regisseur hecft toegeeigend. 

E-businessoplossingen voor de inkoop 

Als we het hebben over e-business, elektronisch zaken doen, clan rij st 
natuurlijk meteen de vraag: wat valt er nu elcktronisch te verhandelen? V eelal wordt 
deze vraag vanuit het perspectief van de eindafnemer, de inkoper, benaderd. Een 
gangbare analyse is die van Kraljic 1• Hij dedde de inkoopportfolio \·an een 
organisatie in op basis van twee criteria, namelijk inkoop- of toeleveringsrisico en 
aandeel in het totale bedrag dat aan inkoop wordt bes teed. Het toeleveringsrisico 
wordt in hoge mate bepaald door bet aantal leveranciers dat een product kan 
leveren. Het risico is bij ved lcvcranciers en hoog bij een unieke leverancier. Deze 
analyse leidt tot de 2x2-matrix in de nan>lgende figuur. 
Voor elk van de vier categoricen goedcrcn kan verlaging van de kosten nagestreefd 
worden met een specifiekc c-busincssoplossing. Zo tellen bij routineproducten, die 
veelal maar 20% van de inkoop uitmaken, de bestdkostcn zwaar; die kunnen we! 
80% van de totale bestclkostcn uitmakcn. Bcstdlcn via een elektronische catalogus 
kan daar flinke bespacingen oplcvcrcn. Bij hefboomproducten daarentegen is de 
inkoopwaarde zelf de dominante factor. Dan moeten de inkoopprijzen op virtuele 
markten, door middel van tendering, omlaag gebracht worden. Voot strategische 
producten is een goedc comrnunicatie en afstcrnming tussen de processen van 
leverancier en afnemer cssentieel. internet is daarvoor het geschiktc kanaal. Voor 
bottleneckproducten ten slotte kunnen op bet net wellicht andcre leveranciers 
gcvonden worden. Kortom, Kraljic's analyse geeft richtingcn aan voor bet invoeren 
van e-businessoplossingen. 

'Kraljic, P., Purchasing must become supplymanagement, Harvard Business Review, 
september 1983. 
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Figuur Kraljic's analyse van de inkoopportfolio. 

lnvloed op het 

financieel resultaat 

hoog 

laag 

Hetboomproducten 

Tenderen 

Routineproducten 

Bestelkosten vexlagen 

laag · 

Strategische producten 

Informatie integreren 

Bottleneckproducten 

Alternatieven zoeken 

hoog 

Toeleveringsrisico 

Structuur van het boek 

Dit boek behandelt een aantal gener.ieke thema's die binnen e-business aan de 
orde zijn. De opdrachten die in bet E-motion project bij de twaalf deelnemende 
bedrijven en instellingcn zijn uitgcvoerd, vormen daarbij het illustratiemateriaaL 
Hoofdstuk 1 beschrijft hct belang van samenwerking voor innovatie in het 
algemeen, en voor het ontwikJ<elen van activiteiten op het gebied van e-business in 
het bijzonder. De kunst van bedrijven die succesvol e-business bedrijven is dat ze 
zich concentreren op hun kerncompetenrie en door samemverking met vele andere 
partijen snel creatieve stappen kunnen zetten. Bet E-motion project op zichzelf laat 
zien tot welke resultaten samenwerking op korte termijn kan leiden. 
Met elektronische catalogi, onderwerp van Hoofdstuk 2, worclen beclrijven die hun 
proclucten en diensten via internet willen aanbieden, onmidclellijk geconfronteerd. 
De vraag daarbij is niet alleen hoe een catalogus eruit kan zien en moet warden 
samengesteld, maar ook waar deze functionaliteit moet worden gepositioneerd. 
e-businesstoepassingen leiden over het algemeen tot meer en kleinere bestellingen, 
waarvan de transactiekosten aanmerkelijk lager kunnen zijn. Dat maakt de weg vrij 
voor nieuwe logistieke oplossingen. Dat is niet alleen heel pregnant i.n B2C
toepassingen waarin de 'last mile' naar de consument de uitdaging vormt, maar ook 
- is de ervaring zoals beschreven in Hoofdstuk 3 - in B2B-toepassingen. 
Verlaging van de transactiekosten is mogelijk mits de gehele formulierenstroom en 
de daarmee sarnenbangende inkoopprocessen worden gestroomlijnd. Dit 
onderwerp, e-procurement, komt aan bod in Hoofdstuk 4. 
Hoofdstuk 5 bebandelt e-sales, bet verkopen van producten en diensten over bet 
internet. In veel gevallen speelt hierbij een catalogus een roL Dit hoofdstuk gaat 
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echter in op de verkoopprocessen en op de veranderingen die in deze processen 
kunnen warden aangebracht. De relatie tussen toeleverancier en afnemer blijft 
onverkort van groot belang. Een goede relatie vormt de basis voor het elcktronisch 
uitvoeren van transacties. Hoofdstuk 6 behandelt de wijze waarop de toepassing 
van ICT deze relaties verder kan verbeteren. 
Hoofdstuk 7 gaat in op de opkomst van de virtuele markten. Aan dit onderwerp is 
in het E-motion project weliswaar geen specifieke aandacht bes teed, maar inzicht in 
de huidige trends en de mogelijke consequenties daarvan is van groot belang voor 
de bedrijven die hun e-business aan het ontwikkelcn zijn. 
Hoofdstuk 8 ten slotte bevat op hoofdlijnen de resultaten en leerervaringen van de 
afzonderlijke proj ecten bij de bedrijven en instellingen. 

Het boek is zodanig opgebouwd dat van de lezer niet wordt verwacht om het van 
voor naar achteren lineair te lezen, hoewel we dat van harte aanbevelen. De 
hoofdstukken staan in grote mate op zichzelf. Dat maakt het de lezer mogelijk die 
onderwerpen en hoofdstukken te selecteren en lezen die op dit moment voor hem 
of haar van belang zijn. 

Ad vies 

D e ontwikkelingen op het gebied van e-business gaan snel. Vee! is nog 
onduidelijk. Hoe zal de technologie zich verder ontwikkelen? Welke standaarden 
komen er? Wat zal de rol zijn van intermediairen? \V'elke initiatieven zullen slagen 
en welke zijn gedoemd te sneuvelen? De deskundigen en de trendwatchers zijn er 
nog niet uit, laat staan dat de individuele ondernemer of manager het precies zou 
we ten. Dus is de verleiding groot om nog maar even niets te doen en af te wachten. 
Stilstand dus. Maar dat kan niet; daarover zijn de deskundigen het wel eens. E
business is te belangrijk om te negeren. Ondernemers en managers moeten zich 
actief orienteren. Sterker nog, ze moeten alvast rninstens een dee! van hun ICT
budget reserveren voor investeringen in e-business. Hoewel bet misschien nog te 
vroeg is om zich nu al vast te leggen op een bepaalde technologie of een bepaald 
platform. Het is nu onverstandig te kiezen voor een 'big bang' scenario. \V'el kan 
men alvast een begin maken in bepaalde segmenten van het bedrijfsproces. Zoals 
de inkoop van routinegoederen: kantoorartikelen, facilitaire goederen of 
standaardonderdelen en -componenten ten behoeve van de productie. V eel zaken 
lenen zich voor orienterende activiteiten en experimenten, zoals inkopen op het net 
via een exchange. Ervaring leidt tot inzicht. Stilstand is achteruitgang, beweging is 
een vereiste in e-business. E-motion! 
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1 I 
lnnoveren en samenwerken* 

De kloksnelheid van de economie wordt steeds hoger. Een kernachtiger 
omschrijving van de huidige economische ontwikkeling valt haast niet te bedenken. 
Snelheid en 'just in time' zijn centrale begrippen waarop ondernemingen hun 
concurrentie voeren. Nieuwe producten en diensten warden in steeds hoger tempo 
ontwikkeld en op de markt geintroduceerd. Productieprocessen warden steeds 
efficienter ingericht en op alle niveaus steeds fijner op elkaar afgestemd, want er 
moet just-in-time warden geleverd. Drijvende kracht achter deze ontwikkelingen is 
de informatie- en comrnunicatietechnologie (ICT). Een simpele graadmeter daar
voor is de kloksnelheid van computers. Tien jaar geleden was een pc met een 12 
MHz processor snel, nu wordt de 1 GHz-grens overschreden. Dat betekent in een 
decennium een k.leine verhonderdvoudiging van de snelheid van computers. Naast 
de snelheid is ook het bereik van computers dramatisch toegenomen door de 
razendsnelle opkomst van netwerken, in het bijzonder internet. De economische 
impact van ICT is zo groat dat steeds vaker de term 'nieuwe economie' valt te 
beluisteren. 

1.1 Kennis 

Nieuw is vooral de bijna exclusieve nadruk op kennis - een andere term die 
steeds weer opduikt is 'kenniseconomie'. Zekerheden en materide bezittingen tellen 
niet meer in de 'nieuwe economie', want morgen kan alles anders zijn. Omvang en 
omzet zijn niet meer de kern van een onderneming. Nee, wat telt is het bezit van 
kennis en vaardigheden om mee te kunnen gaan in nieuwe ontwikkelingen, om snel 
en flexibel te kunnen reageren op de markt. Kennis wordt steeds meer de core 
business van bedrijven. Dat geldt uiteraard voor de IT-bedrijven, die software 
(= kennis) als een belangrijk onderdeel van hun productenpakket voeren. Het 
bijzondere van software is dat, als er eenmaal is geinvesteerd in een product, de 
variabele kosten ongeveer nul zijn (= het kopieren van het softwareprodukt). 
Dominante factor wordt clan de snelheid waarmee kennis in nieuwe producten 
wordt vertaald. Hetzelfde zien we bij de dotcoms, die met een nieuw idee en in 
samenwerlcing met vaak vele partners zo snel mogelijk een marktpositie op het 
internet willen veroveren. 
Deze trend treffen we ook aan bij de bedrijven uit de 'oude' economie. 
Bijvoorbeeld in de automobielindustrie, die een metamorfose heeft ondergaan van 
traditionele, producticgeorienteerde industrie naar een kennisintensieve branche. 

1 Tekstbijdragen : Hans van Eerden en Ton Veth. 
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1.2 lnnoveren 

Autofabrikanten zijn bezig met het steeds mccr en op een steeds hoger 
ni\reau uitbesteden van de productie van hun auto's. Daarvoor doen zij steeds meer 
beroep op toeleveranciers, die zich soms zelfs fysiek bij de fabriek van de klant op 
de drempel vestigen en daar binncnkort wellicht zelfs de complete assemblage van 
de auto's gaan verzorgen. De fabrikanten zelf trckken zich terug op ontwikkeling en 
marketing, hun core business. Dat zijn bij uitstck de terreinen waar hun kennis ligt. 
Aile kcnnis van hun product auto stcken zij in de ontwikkeling van nieuwe model
len. Daarbij maken zij gebruik van hun kennis van de markt. Kortom, auto
fabrikanten bedenken een nieuwe auto en verkopen hem. Alles wat daar tussen 
gebeurt laten zij meer en meer aan anderen over, gespecialiseerde toeleveranciers. 
Het gevolg is dat fabrikanten moeten investeren in de kennis van hun eigen 
organisatie en in hun nctwcrken met toeleveranciers. De ontwikkeling van ICT 
faciliteert dat. Zo zijn krachtige computers tegenwoordig onmisbaar bij het 
ontwerpcn van nicuwc auto's, voor het rekenwerk, de simulaties en de animaties . 
Dankzij netwerkcn kan zelfs rood de klok aan die ontwikkeling worden gewerkt 
met ontwikkdtcams wereldwijd op verschillende lokaties, die aan het begin van hun 
werkdag het werk overgedragen krijgen van hun collega's elders die de werkdag er 
net op hebben zitten. De totale ontwikkeltijd kan daarmee sterk bckort worden . De 
kloksnelheid wordt steeds hoger. Bij de productic vcrvolgens komt hct aan op een 
strakke planning en coordinatie van de lcveranciers. Computer- en netwerk
gestuurd. 

1.3 Leren in de praktijk 

De mens staat in dezc snelle ontwikkelingen van de techniek nog steeds 
centraal. Als ontwikkclaar en overdrager van de benodigde kennis en als 
aanstuurder van alle proccsscn. In ccn steeds hoger tempo op een steeds hoger 
niveau. Dat vraagt om ecn continue update van kennis en vaardigheden, 'education 
permanente'. Daarvoor is de incidentele bijscholing, een 'dag op de hei', niet meer 
toereikend. Action learning, training on the job, dat zijn de onderwijsmodellen voor 
de kenniswcrkers van tegenwoordig. Leren is geen eenzijdige kennisoverdracht 
meer van docent naar student, maar een dialoog tussen partners en een dialoog met 
de praktijk. Nieuwe kennis kan niet meer alleen op de traditionelc kennisinstituten, 
de universitcitcn, warden opgedaan, maar juist ook in bedrijven en organisaties 
waar kennis in de praktijk wordt toegepast. Kennis komt voort uit experimenten in 
die praktijk, leren is experimenteren. Zeker voor een sociaal-economisch fenomeen 
als de opkomst van ICT is de maatschappij, de praktijk, de experimenteeromgeving 
en de leeromgeving bij uitstek. 
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De dubbelslag van de gemeente 
H.J. Lindhout-Das, wethouder socia/e en economische zaken, gemeente Eindhoven 

"Eindhoven is letterlijk groot geworden op kennis. Begin jaren negentig heeft de 
werkgelegenheid echter klappen opgelopen bij de grote bedrijven. In reactie 
daarop zijn we gaan streven naar meer diversiteit. In de digitalisering van de 
samenleving zien wij economische kansen, om werk voor de industrie te 
behouden, en maatschappelijke kansen, bijvoorbeeld om een isolement van 
ouderen te voorkomen. De overheid heeft hierbij een duidelijke rol als initiator 
en verleider, onder meer om voor het midden- en kleinbedrijf de opstap naar £
commerce kleiner te maken. Toen bleek dat de TU/e E-commerce als een 
belangrijk thema oppakte, wilden wij daar graag bij aanhaken. 
Met deelname aan het E-motion project hebben wij een dubbelslag gemaakt: 
meedoen aan de samenwerking rond de ontwikkeling van ICT en zelf een 
concreet project uitvoeren. Als gemeente hebben we bewust gekozen om voor 
de invoering van £-business bij ons Facilitair Bedrij f met de TU/ e in zee te 
gaan. Een eerste reden daarvoor is de onafhankelijkheid. \Xie hebben we! met 
Dell en Samas gesproken, maar clan heb je meteen consultants die het verhaal 
vanuit hun bedrijf vertellen. Bovendien heb je met £-motion niet slechts een 
student in huis, maar een complete wetenschappelijke staf waarop je kunt 
terugvallen. Daarnaast is er in het £-motion project duidelijk sprake van kruis
bestuiving: ervaringen van andere bedrijven en organisaties zijn soms echte eye
openers voor water allemaal mogelijk is. Ten slotte heeft ook deze samen
werking eraan bijgedragen dat we als regio Eindhoven de kandidaat zijn voor 
bet landelijk Kenniswijk-project." 

1.4 Samenwerking 

De ontwikkeling van de kenniseconomie kan in twee trefwoorden gevangen 
worden: kennisont\:vikkeling en dialoog, oftewel innovatie en samenwerking. Door 
de voortschrijdende uitbesteding moetl'.n steeds meer zaken tussen bedrijven in 
plaats van binnen bedrijven geregeld worden. Business-to-business samenwerking 
blijkt echter een complexe opgave, die nog steeds onvoldoende aandacht van het 
management krijgt. E cn ding is duidelijk: niemand kan bet rneer alleen af. 
O ndernerningcn zijo aangewezen op hun netwcrk, hun extcrne resources. Daartoe 
behoren in tocnemende mate onderzoek- en ondcrwijsinstellingen. Kennistransfer, 
contractonderzoek, toepassint,,rsgericht onderzock, commercialisering van kennis, 
zijn zo de tcrmen die steeds mcer opgcld docn in de academische wercld. 
Samenwcrking tussen bedrijven en onclerzock- en onderwijsinstellingen kan 
bijdragen aan cfficientc kennisuitwisseling en aan het mobiliseren van crea tiviteit. 
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Dat bevordcrt innovatie. Zo vormt samenwerking in de huidige kenniseconomie de 
basis voor business development. 

Praktische pilot bij GgzE 
J.8.J. Tibben, lid Raad van Bestuur van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg 
Eindhoven (GGzE) 

"De GGzE is ontstaan uit een fusie van het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
De Grote Beck en hct IUAGG Eindhoven. Een grote organisatie met 9000 
clienten en 1300 wcrknemers en veel decentrale vestigingen. In onze sector 
!open we voorop met de automatisering. \Vij geloven in ICT. Zo zijn we begin 
jaren negentig al begonnen met de ontwikkeling van een elektronisch paticnten
dossier. j\;[et de bedoeling de communicatie tusscn onze specialistcn tc 
verbetcrcn en gestructureerd en professioneel werken te bevorderen. Vanuit die 
tijd hebbcn we al contact met de TU/ c, die ons tocn heeft geadviscercl. Dus 
toen we werden benaderd voor het E-motioJJ... project over E -business hcbben 
we metecn ja gezegd. Dat heeft alles te maken met de fusie. \Xie waren al bezig 
integraal management in tc voeren en daarbij de vcrantwoordelijkhcden en 
bevoegdheden zovcel ruogelijk decentraal op de afdelingen te leggen. We wilden 
het gevoel van bureaucratic, dat je in zo'n grote organisatic makkelijk kunt 
krijgen, zoveel mogelijk doorbteken. Een aspect daarvan is de inkoop. Onze 
organisatie is door de fusie ingewikkelder geworden, dus is de logistieke 
aansturing lastigcr. \Ve hebben daarom gckozen voor een cornbinatic van 
centrale inkoop die zich met name toclegt op raamcontracten en dcccntraal 
bestellen van facilitaire goederen met de optie van decentralc aflcvcring. Dat 
bespaart ons een stuk centrale magazijnruimte en internc distributie. Bovendlen 
werkt het psychologisch stedc je gecft mensen de vrijheid omzelf te bestellen 
en het tijdstip en de plaats van aflevering te bepalen. 

I let E-ruotion project bood de ideale gelegenheid om eerst eens met ecn 
bepcrkte pilot te beginnen. Daarmee hebben we praktische ervaring opgedaan. 
De gebruikcrs waren enthousiast, maar we hebben tegelijk geleerd dat er nog 
we! enkcle technische beperkingen zijn om het organisatiebrecd in tc voeren. Bij 
een grootsehalig invoeringstraject mer een con1mercieel bureau warcn we daar 
keihard tegenaan gelopen." 

1.5 Strategisch project 

Univcrsiteiten zijn er klaar voor. In iedcr geval de Technische Universiteit 
l ·:indhoven (TU/ e) op het gebied van e-business. Enkele jaren geleden besloot de 
TU/ e al haar e-business onderzoek te bundclcn, met naast het fundamentele 
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onderzoek een Cente r for E lectronic Business Research & Application (CEBRA, 
www.cebra .tue.nl) voor her meer toepassingsgcrichte en p rojecrmatige onderzoek. 
Want bedrijven kunnen nier wachten op de uitkomsten van het fundamcntele 
onderzoek; de onrwikkclingen gaan immers razcndsnel. D aarom doct CE BR.A 
vooral projectont\.vikkeling, waarbij universiteit en bedrijven samen werken aan 
concrete J oelen. \/ eranderingcn van onderop doorvoeren, door in de praktijk te 
gaan experimenteren. Het eers te grote project van CE BRA is E -motion: Electronic 
Markets: Opportunities for Trading in Internet-enabled O rganisational Networks. 
H et th ema is e-business: hoe kunnen toeleveranciers en inkopende partijen hun 
onderlinge relaties optimaliseren met behulp van ICT. E -motion is een zogeheten 
strategisch proj ect, waarin een actueel thema grootschalig wordt opgepakt, op een 
wij ze die alle participanten resultaat oplevert. De studenten doen een lcercrvaring 
op met een actueel thema, in een project dat sterk praktijkgerich t is, dus relevant 
voor hun latere beroepspraktijk. l'v[et hct huidige tekort aan TT'crs is dat we! zeer 
arbeidsmarktrelevant. D e betrokken hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers 
van de T U/e houden voeling met J e prak tijk. De bevindingen kunnen ze vertalen 
naar hun onderwij s en bovendien Immen er fundamentele vragen naar boven, die 
zich lenen voor vercler onder:wek. D e deelnemende bedrijven krijgen een brok 
kennis in huis, blijven daardoor bij de tijd, leren ook van de crvaringen van andere 
bedrijven, en krij Yen verdieping en inspira ric aangereikt. " Ik hoop dater creatieve 
ideeen wordcn binncngebracht'', aldus de directeur van een van de J cdncmende 
bedrijveo. 

1.6 Kennisuitwisseling 

Ecn stra tegische pro jec t verdienr een gedegen aanpak. Voor I ·~ -motion were! 
een Wetenschappclijke Raad inges tcld, bes taande uit acht hooglcraren, die de 
kwaliteit van het "verk van de srudenten moesr bewaken en moes t toezien op de 
vertaling van hun resultaten in het oodetw ijs en onderzoek aan de T C/ e. E r waren 
workshops met gastsprekers en presentaties van de deelnerncnde bedrijven, de 
studenten voerden gezamcnlijk li teratuurstudies uit en op studiedagen werden 
onderwerpen uitgediept, met presenta ties vanuit academie en praktijk. De deel
nemende bedrij ven stuurden daar ook hun mensen heen. Vier thema's werden in 
verbaod mete-business behandeld: inkoop, marketing, logistiek en inforrnatie
technologie. 
Bedrijven blijken vaak nog moeite te hebben om e-business van de grand tc krijgen. 
Er !even nog ,·eel concrete vragen bij managers en onderncmers: 

• Kan c-business bedrijfsprocessen rendabeler maken? 
•Hoc draagt e-business bij aan het optimaal vormgeven en beter coordineren 

van bcdrijfsprocessen, transactics en in- en externe in formatie-uitwisseling? 
•Hoe kan men commerciele, logistieke en financiele afdelingen herinrich ten 

bij invoering van e-business? 
•Wat betekent dit voor de organisatie(-vorm)? 
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• Kunnen organisacies dit soort snelle veranderingen we! aan? 
•Is het niet verstandiger om nog te wachten? 

Een project als E-mocion komt daarom als geroepen. De universiteit zit erachter en 
bedrijven komen in contact met andere bedrijven die met dezelfde problemen 
worstelen. De doelstelling van het E-mocion project is om prakcijkervaringen mete
conunerce in Business-to-Business- relacies te verzamelen en uit te wisselen. 
Innoveren in de prakcijk, in een nauwe samenwerking tussen wetenschap, bedrijfs
leven en maatschappelijke organisacies. Kennisuitwisseling mobiliseren, dat is de 
kracht van het E-mocion project. 

De perfecte werkvorm 
C.M. van Swaaij, manager business unit Rabobank Fysieke Distributie 

"Bedrijven die voor de ontwikkeling van E-business geen relacie zoeken met 
wetenschappers en met andere organisacies, die kunoen niet trendsettend zijn. 
Voor dat soort nieuwe ontwikkelingen moet je een breder spectrwn bestrijken 
dan alleen de eigen organisacie. In het E-motion project zit een dubbelslag: je 
betrekt studenten en wetenschappers bij de operationalisering van nieuwe 
technologie en je de kunt de samenhang tussen verschillende bedrijfstakken 
zien. \Xlij zijn vooral enthousiast over die breedte. Ik moet wel zeggen dat de 
uitwisseling van crvaringen tussen bedrijven er bij E-motion nog niet helemaal is 
uitgekomen. Dat is een leermoment voor een volgende keer: de samcnhang en 
uitwisseling tusscn de verschillende projecten moet je ccht managen. 

Overigens zie je bij de studeoten wel dat ze door hun contacten met de collega
studenten in het project mcer in de breedte denken. Dan komen ze met dingcn 
die je vanuit de eigen organisatie niet zo snel zou bcdenken. De toegevoegdc 
waarde van de studenten ligt niet alleen in hun kennis, maar ook in hun 
gestructureerde procesaanpak en in de tijd die ze kunnen nemen om de diepte in 
te gaan. Dat is het verschil met het inhuren van consultants. Die gaan meet voor 
zekerheid; eigenlijk komen ze ook om te leten, omdat wij trendsettend zijn. 
Tenzij je een enorm budget hebt, kuo je je bij hen geen vrijheid veroorloven. Je 
moet voor hen de vtaag vooraf heel goed definieren, terwijl je met studenten 
meer flexibiliteit hebt en meet creativiteit kunt aanboren. Vervolgens ga je clan 
een paar kleine stapjes zetten, en als je die legt naast de kleine srapjes die de 
andere bedrijven zetten, dan krijg je een goed overzicht van de mogelijkheden 
van E-business. \\/at dat betreft is E-motion de perfecte wcrkvorm." 
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21 Elektronische catalogi in het bestelproces* 

Het woord 'catalogus' roept het bccld op van een dik boekwcrk met veel 
producten, vaak verge?:e!d van ecn plaatje, waarin je eindeloos kunt bladeren op 
zoek naar het gewenste product. Vee! leveranciers van onder mccr kantoorartikelen 
of technische materialcn en componenten wcrken met een catalogus. Zo is de 
catalogus van de Technische Unie een bijbcl voor veel technisch installateurs. Dit 
beeld van de catalogus behoeft herziening. Catalogi worden al we! elektronisch via 
cd-rom aangeboclen, maar met internet krijgt het begrip 'catalogus' pas ccht een 
nieuwe inhoud. Op het eerste gezicht lijkt een catalogus zich uitstekcnd te lenen 
voor e-business. Wat is er eenvoudiger clan al die productinformatie met fraaie 
plaatjes op internet te zetten en daar een automatische bestelmogelijkhcid aan te 
hangen. Dan spreken "ve van een 'ordering' catalogus. Een andere functie van een 
catalogus kan zijn het zoeken van producten in de markt; dat hcet cen 'sourcing' 
catalogus. Ook voor die functie is her internet, met zijn bijna onbegrensde 
informatieaanbod, natuurlijk prima geschikt. 

2.1 Nieuwe kansen 
De een-op-een vertaling van papier naar een elektronisch medium doet 

onrecht aan de nieuwe mogelijkheden van internet, die van cen catalogus zowcl wat 
betreft de presentatie als de ontsluiting van informatie veel meer een dynamisch 
gebeuren kan maken. D e stap naar e-business met een online catalogus is een goede 
aanleiding om nog cens goed na te denken over wat precies de functies van een 
catalogus zijn en welke mogelijkheden de nieuwe media bieden. Bovendien komen 
er nieuwe vragen op over de inrichting en het beheer van zo'n catalogus. Ten slotte 
heeft het online brcngcn van een catalogus conscquenties voor allc achterliggende 
bedrijfsprocessen. 

2. 1. 1 De kwaliteiten van een papieren catalogus 

Van oudsher is de papieren catalogus een ijzersterk marketinginstrument voor 
de leveranciers van met name kantoor- of technische artikelen. Met zo'n boekwerk 
is hij permanent bij de klant aanwezig met zijn gehele aanbod ("show what you've 
got"). Daaraan kan hij informatie toevoegen over eigenschappen van het product, 
toepassingsmogelijkheden, aamvijzingen voor evt. verdere verwerking, etc. Elke 
klant heeft inzicht in dat aanbod en kan daar naar eigen inzicht op elk gewenst 
moment in grasduinen. De verkopers van de leverancier hoeven zich niet bezig te 
houden met alle standaardvragen van klanten, maar kunnen specifiek op zijn 
behoeften ingaan. Sommige catalogi hebben een reputatie opgebouwd die boven de 

1 Teksten: Hans van Eerden en Ton Valstar. 
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lcvcrancicr uitstijgt, waardoor die breed in de markt wordt gebruikt als refcrentie. 
Hct komt zclfs voor dat artikelnummcrs uit zo'n catalogus wordcn gebruikt om bij 
een concurrent bestellingen te plaatsen. 

2.1.2 De bezwaren van papier 

Bij allc gcwicht dat een papieren catalogus bij de marketing, soms ook 
letterlijk, in de schaal legt, kleven er toch een aantal bezwaren aan het medium 
papicr. Zo is de productie van een papieren catalogus een omvangrijke klus, 
waardoor de catalogus maar eens in de 1 a 2 jaar wordt geactualisecrd. Bovendien is 
hct moeilijk om de informatie in de catalogus op maat van verschillende soorten 
klanrcn toe tc snijden. Beide problemcn worden enigszins ondcrvangcn door aparre 
prijslijsten uit te geveo. Deze kuooeo vaker wordeo geactualiseerd, wat zeker in 
markteo met sterk wijzigeode prijzeo van belaog is, en bovendieo kunnen prijs
afsprakeo in klaotspecificke prijslijsten wordeo verwerkt. 

Eeo belaogrijk aaodachtspunt is het zoekcn in eeo catalogus. Gcbruikcrs haotereo 
daarvoor, afhankelijk van de specifieke situatie, verschilleode iogaogen. Eeo typisch 
voorbeeld is de technische groothaodel, waar klaoteo willeo zoekeo op soort 
product, soort materiaal, afmetingen, kwaliteiten, toepassiogeo of nog andere 
specificaties. lo ecn papiercn caralogus kan cchtcr slcchts een hoofdstrucruur 
gekozeo wordeo en zijo aodere ingangco allcco via cen index mogclijk. Ten slotte 
sluit eeo papiereo catalogus slecht aan op de achterliggeode gcautomariseerde 
administrar.ie van de leverancier. Besr.elliogeo moeten daarom vaak nog haodmatig 
in het systeem worden iogevoerd en vervolgens is de status van zo'o bestelliog 
moeilijk te volgen, zodat de ldanr. tussentijds oiet geinformeerd is. In het huidige 
ICT-tijdperk bcgiooeo dczc nadelen van eeo papiereo catalogus zwaarder te wegen 
clan zijo kwalitciten. De hoogste tijd dus voor eeo elektronische catalogus. 

2.1.3 Voordelen van elektronische catalogus 

Voor een elektrooischc catalogus, bijvoorbeeld op cd-rom, geldeo veel van 
bovengeooemde bezwareo niet meer. Iviaar pas met het op internet breogeo van 
eeo catalogus wordeo de oadeleo die aao eeo papiereo catalogus klevcn volledig 
ondervaogen. Boveodieo biedt de onlioe catalogus nieuwe features waarover bij 
papier niet eens gedacht werd. 
De voordeleo van de elekr.rooische caralogus, in vergelijking mer de papiereo versie, 
zijo zeer divers: 

• Lagcrc kosten voor updating, reproductie en verspreiding. 
• H et gcbruiksgemak in geaurornatiseerde (kan toor)omgevingen. 
• l1 itgebreide en geavanceerclc zoekopties. 
• Het coofigurcreo of spccificcrco van producteo. 
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Sommige voordelen gelden voor de online catalogus in sterkere mate clan voor de 
catalogus op cd-rom: 

• De bijna onbegrensde hoeveelheid productinformatie die getoond kan 
warden. 

• Extra mogelijkheden om productcn te profileren (met beeld en geluid 
bijvoorbeeld). 

• Presenteren van aanvullende informatie, bijvoorbeeld over lcverings
voorwaarden, verwante arrikelen en technische gegevens. 

Ten slotte zijn er voordelen die alleen voor de online catalogus gelden: 
• De mogelijkheid om continu te actualiseren. 
• Het automatisch kunnen bestellen, wanneer een ekktronisch bcstcl

formulier aan de catalogus is gekoppeld. 
• Koppeling met administratieve sys temen (back office voor bestellen, 

factureren en voorraadbeheer). 
• Personalisatie: het opnemen van klantspecifieke gegevens alleen 

toegankclijk voor die klant. 

Dit zijn mogelijke voordclen, want ze moctcn natuurlijk in het ontwerp voor de 
elektronische catalogus nog we! wordcn gcrealiseerd, en dat is zeker niet triviaal. 

2.2 Producten en diensten in een catalogus 

Volgens de indeling van Kraljic (zie de Inleiding) voor inkoopgoedercn op 
basis van inkooprisico en invloed op het financiecl resultaat zijn vooral de routine
producten 'linksoncler in matrix' 0aag risico en geringe invlocd) geschikt voor 
bestellen met behulp \"an een online catalogus. Dit wordcn ook wel de 80/20 
goederen genocmd; clit segment omvat 20% Yan het inkoopvolume, maar brengt 
80% van de inkoopkostcn met zich mee, vanwege de adminisu·atieve rompslomp. 
Het zijn vooral secunclaire goecleren en diensten, zoals kantoorartikelen en 
zogeheten J\tfRO-artikelen (Maintenance, Repair and Operations). Andere tcrmen 
die hiervoor gebruikt worden zijn niet-producticgebonden gocdercn of non-BOM 
artikelen (BOM = Bill of J\faterials, voor het productieproccs). We beperken ons in 
dit hoofdstuk tot catalogi \·oor business-to-business toepassingen met dit soort 
artikelen. 

Het ligt voor de hand om implcmcntatic van ccn elektronische catalogus te 
beginnen met prncluctcn die zich lenen voor een eenvoudige bestelprocedure. Dat 
zijn de prnducren die ccnduidig kunncn worden geselecteerd en bijvoorbeeld met 
een artikelnummer kunnen worden aangeduid. Dit kunnen cnkelvoudige productcn 
zijn, maar ook vaste configuraties van een samcngesteld product, bijvoorbeeld 
bepaaldc pc-configuraties of een combinatie van een bureau + bureaustoel + 
ladenkast. In een volgende fasc kunnen in een catalogus ook producten warden 
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opgenomen waarvoor bij de bestelling een nadere specificatie is vereist, 
bijvoorbceld producten waarvoor een kleur en maat kan worden aangeven, 
cadeauartikelen met teksten die erop moeten warden geplaatst o f producten met 
ex tra opties zoals ecn extra aflegvak. Nog complexer wordt het als vanuit de 
catalogus naar de wens van de gebruiker producten kunnen warden geconfigureerd, 
zoals pc's of auto's. De meeste online catalogi beperken zich to t eenduidig 
selecteerbare productcn. Dit hangt samcn met hct feit dat de achterliggende 
voorraadsystemen gebasccrd zijn op artikdnummers en niet geschikt zijn voor 
artikelen met parameters voor nadere specificaties. 

De 'look and feel' van de ASPA-catalogus 

Voor ASPA Kantoorartikelen is de papieren catalogus (8000 producten) geen 
grate kostenpost; een dee! van de kosten wordt vergoed omdat leveranciers van 
ASP A graag in de catalogus adverteren. Die inkomstenbron zal op termijn 
wegvallen als ASPA de papieren catalogus gaat afschaffen en volledig overgaat 
op een online catalogus. Het adverteren binnen de B2Bmarkt op internet blijkt 
momenteel niet een lucratieve business te zijn. Maar ASPA ziet dat een online 
catalogus nieuwe kansen biedt. D aarom investeert ASPA flink in de op termijn 
te publiceren online catalogus; bijvoorbeeld met nieuwe gebruikersvriendelijke 
features. Als een klant toner wil bestcllen, clan hoeft hij niet meer het type toner 
aanklikken ("welke hadden we ook al weer nodig?"), maar eenvoudigweg de 
printer waarvoor de toner bestemd is . Tevens kan de klant gebruik maken van 
up- en down-selling functionaliteit. U )Jestelt een printer, clan geeft het bestel
systeem ook de verwante producten aan zoals een inkt- of toner-cartridge; u 
selecteert een product, dan toont het bestelsys_teem een goedkoper afrernatief 
dat in de aanbieding is. 
ASPA biedt de klant ook de mogelijkheid om klantspecifieke informatie in het 
catalogussysteem op te laten nemen. Voorbeelden hiervan zijn: klantspecifiek 
prijzen of kortingen, klantspecifieke gegevens en klantspecifieke gegevens
presentatie. 
Onlangs beeft ASPA een team ingesteld dat werkt aan de 'look and feel' van de 
ASPA catalogus/bestel-site. De site moet zich door vormgeving en inhoud 
onderscheiden. Want vanaf ASP A's catalogus is de concurrentie slechts een klik 
verwijderd. Door relevante informatie toe te voegen en inhoudelijk nieuws te 
brengen, moet de site aantrekkelijk worden en blijven voor de regelmatige 
bezoeker. Daartoe gaat het team het webgedrag van de klanten analyseren, om 
daarop te kunnen inspelen. Actualiteit van het assortiment is essentieel. lets wat 
ASPA met een papieren informatieblad niet lukte, omdat de actualiteit in het 
productiepi:oces werd achterhaald, is nu op het net wel mogelijk. 
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2.2.1 Productinformatie 

Bij een elektronische catalogus gaat het, meer nog dao bij de papieren versie, 
om distributie van productinformatie. Met het online brengen van een catalogus 
lijkt de omvang en de aard van die informatie onbegrensd te zijn. Naast 
beschrijvingen in tekstvorm kunnen ook tekeningen en foto's worden getoond en 
ook videopresentaties, wanneer het gaat om bijvoorbeeld verwerkingsinformatie. 
Niet alleen informatie over een artikel sec, ma.ar ook over verwante producten, 
eigenschappen van materialen, mogelijkhedeo voor verwcrking, gegcvens voor 
service en onderhoud, etc. Eeovoudig kunnen links gelegd warden naar relevante 
informatiebronnen, bijvoorbceld over normering. Een dergelijk overvloedig 
informatieaanbod vraagt wel om een goed doordachte structuur voor de catalogus 
en om selectiemogelijkheden voor aanvullende gegevens. In een catalogus kunnen 
per artikel verschillendc soorten gegevens worden opgenomen: 

• identificatiegegevens, :wals artikelnununers en artikclnaam; 
• technische en toepassingsgegevcns; 
• commcrcielc gegcvcns, zoals brutoprijs en evt. kortingsmogelijkheden; 
• logistieke gegevens, zoals bestelhoeveelheden, verpakkingsvormen, 

beschikbaarheid en levertijd. 

2.2.2 Commercie/e informatie 

Naast de grote hocvcclhcid en diversiteit aan informatie die de leverancier 
graag op het net wil zetten voor al zijn klanten, is er ook informatjc die hij wat 
selectiever zou willen verspreiden. Een goed voorbeeld van dergelijke stratcgische 
informatic is prijsinformatie; zie bet kader. Ook voor beschikbaarheidsinformatie 
geldt dater geen vanzelfsprekendheden zijn. Een papieren catalogus kan een 
levertijd noemen en eventuecl vcrmelden of levering vanuit het magazijn van de 
leverancier danwel rechtstrccks af fabriek plaatsvindt. Bij een online catalogus zijn 
er opeens veel mecr opties. Zeker als de catalogus gekoppeld is aan de back office 
van de leverancier, bijvoorbceld met een ERP-systeem. In principe kan clan in de 
catalogus zichtbaar worden gcmaakt hoe groot de voorraad van een bepaald artikel 
bij de leverancier is. 
De Tcchnische Unie geeft inderdaad zijn voorraadposities aan via zijn online 
catalogussysteem. Daarmee kan een bes teller zien of er voldocnde voorraad is om 
zijn bestelling direct geleverd te krijgeo. Maar zo ligt die informatie 'op straat' en 
kan de concurrent deze wellicht oprapen. lo ieder geval kao <lergclijk informatie 
invloed hebben op de onderhandelingspositie van een leverancier ten opzichte van 
zijn l<lanr ("ik zie dat je nog een grote voorraad hebt; kan er niet iets van de prijs 
af?"). Veel leveranciers zetten geen voorraadinformatie in hun catalogus, maar 
beschikbaarheidsinformatie: of een artikel geleverd kan worden, en zo ja, op welke 
termijn. Uitein<lelijk is dat de informatie die een l<lant nodig heeft. De belangstelling 
voor voorraadposities komt voort uit de veron<lerstelling dat alles wt voorraad 
wordt geleverd, zeker als de levertijd kort is. Dit l<lopt lang niet altijd. 
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Heet hangijzer: prijsinformatie 

Een beet hangijzer bij het maken van een catalogus is altijd al geweest de prijs
informatie. Moet in de catalogus bij elk artikel de prijs vermeld worden, en ook 
eventuele kortingsperccntages, beschermd door passwords? Bij de papieren 
catalogus werd daarvoor vaak de papieren prijslijst - vaker geactualiseerd dan de 
catalogus zelf en soms met klantspecifiekc prijzen - als oplossing aaogedragen. 
Ook bij de online catalogus kijkt men vcrschillend tegen de kwestie aan. 
Zo zet MCB Nederland in ieder geval voorlopig alleen brutoprijzen in een 
online catalogus te zetten: "Voor ons product is het moeilijk om een prijs neer 
te leggen. \Vant je hebt met zoveel factoren te maken, zoals omvang van de 
order, levertijd, evt. bewerkingen, verpakking, enz. Bij het samenvoegcn van 
product- en prijsinformatie, bij MCB nu nog gescheiden werelden, zullen we 
voolopig alleen brutoprijzen vermelden. Over de uiteindelijke prijs za'l clan altijd 
nog contact met onze verkopers nodig zijn. Het vermelden van klantspecificke 
prijzen vergt nog wel enige incubatietijd." 
ASP J\ Kantoorartikelcn daarentegen zet in de online catalogus klantspecifieke, 
nettoprijzen, die uiteraard alleen voor de betreffende klant toegankclijk zijn. 
In de catalogus bij Rabobank Fysieke Distributie voeren de leveranciers zelf hun 
productinformatie in en daarmee ook de prijs, die meestal specifick met de 
Rabobank in een raamcontract is vastgelegd. De assortimentsverantwoordelijke 
kan daar zelf desgewcnst ccn margc bovenop zetten. Dat bepaalt uiteindelijk de 
prijs die de interne besteller krijgt te zien. 

2.2.3 Klantspecifieke informatie 

De moderne tcchnologic biedt nicuwe mogelijkheden voor het presenteren 
van klantspeci fieke gegevens. Bij het medium papier ging het klantspecifieke 
meestal niet verder dan een prijslijst. De onlinc catalo1:,rus biedt veel meer opties om 
aan wensen van de klant tegemoct tc komen. Klaotspccifiekc gegevens zijn vaak 
gekoppeld aan een password waarmcc de bctreffcnde klant op de catalogus kan 
inloggen. Voorbcelden van klantspecifieke gegevens zijn: 

• Klantanikelnummers, waarmee artikelen sneller worden gcvonden. 
• Klantspecifieke artikelen, die andere klanten niet kunnen bestellen. 
• Klantspecifieke prijzen, e.g. kortingen. 
• Beperkingen op de zichtbaarheid van het aanbod. Citvloeisel van het 

iokoopbeleid van de afnemer t.a.v. het bcschikbare inkoopassortiment. 
• Format, prcsentatie van gcgevens volgens wensen van de klant. 

Het op de klant toesnijden van ccn catalogus, en va.n de administratieve processen 
die voortvloeien uit bestellingen, noemt men persona lisatie; zie ook Hoofdstuk 4. 
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Van MCB Boek naar e-MCB 

MCB Nederland is een onafuankelijke metaalgroothandel annex servicecenter 
die een breed assortiment buizen, platen, band, profielen en verbindings
materialen van staal, aluminium en non-ferro metalen voert. NICB Nederland 
heeft zich gespecialiseerd in leveren op klantspecificatie en is uitgerust voor de 
benodigde bewerkingen, zoals knippen, zagen, slijpen en conserveren. Naast een 
papieren prijscatalogus geeft MCB al sinds begin jaren vijftig het befaamde 
MCB Boek uit met uitgebreide producti.nfonnatie over MCB's assortiment. 

In het kader van het E-motion project is een on twerp gemaakt voor een 
e-business catalogussysteem. Belangrijke vragen waren welke informatie via de 
catalogus beschikbaar gesteld moet worden en welke zoekstructuur die infor
matie het beste toegankelijk kan maken. Daarbij is nadrukkelijk onderscheid 
tussen interne gebruikers, met name de verkopers, en externe gebruikers, de 
klanten. 
Klan ten blijken behoefte te hebben aan alle informatie uit het MCB Boek en 
daarnaast aan informatie over prijs en beschikbaarheid u.it voorraacl van het 
product. Voor deze laatste twee gegevens voert MCB echter een tcrughoudend 
beleicl (z ie verderop in dit hoofdstuk). tvICB-medewerkers raadplegcn uiteraard 
ook het MCB Boeken hebben daarnaast behoefre aan informatic over prijs en 
voorraacl, verpakkingsmateriaal, bewerkingsmogelijkheden, machinespecific;aties, 
leveranciers, materialen van concurrenten, matcriaalkeuringen, enz. 
De zoekstructuur in het ontwcrp gaat uit van drie pro<luctgroepen: Buis, Plaat 
en Profiel. Vervolgens kan de sclectie worden ingcperkt door in menu's kenzes 
aan te geven voor kenmerken en afmetingen. Kcnmerken die aangegcvcn 
kunnen warden zijn: materiaal, hoofdvorm, subvorm, procede, kwaliteits
aancluiding, uit:voering 
Bij het gevondcn artikel kan informatie worden opgevraagd over bewerkingen, 
normen en kwaliteitsaanduidingcn. Over bcwcrkingen die kunnen wordcn 
uitgcvoerd op het artikel worden naast generickc informatic ook voorbeeklen 
gcpresentcerd, evt. gcillustreerd met foto's of videobedclcn. Normen geven, bij 
gebrek aan merkcn in de metaalwereld, de klant houvast bij de kcuzc van een 
product. Er kan gczocht wordcn op hct soort norm, betrcffende de maarvocring 
of mcchanische of chemische eigenschappen, en op lJl't type norm (ISO, NI·:N, 
DIN, cnz.). Naast normen bestaan er ook, soms verouderde, 
kwaliteitsaancluidingen, bijvoorbeeld voor soorten Staal, waar klanten nog mee 
werken. Al deze gegevens moeten paraat zijn, onder mecr voor het vergelijken 
van kwalitcitcn of het zockcn naar ecn vervangende kwaliteit staal. 
Dankzij dcze zoekstructuur kan elkc gebruiker cenvoudig zijn weg vinden in bet 
MC:B-assortiment. 
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Figuur Geparametriseerd zoeken in de on-line catalogus van MCB. 

Productkenmerken en afmetingen kunnen we/ of niet warden gespecificeerd. 

De invulling wordt ondersteund door pop-up menu's en invulvelden . 
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2.3 Intelligent zoeken 
Zoals het internet kan functioncrcn bij de gratie van zoekmachincs die het 

\V'orld Wide \'\icb ontsluitcn voor de surfer, zo zijn ook bij gebruik van de 
clektronischc catalogus geavanccerdc zockmogelijkheden een vereiste. I let zoeken 
van informatie in een elektronischc catalogus kan op dJverse manicrcn worden 
ondersteund. Zo kan er gezocht warden op: 
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• Direct naar ecn specifiek artikel, via artikelnummer, artikdnaam, tref
woorden en synoniemcn. 

• Hicrarchisch zoeken, stapsgewijs via productfarnilies en productgroepen, 
meestal met behulp van menu's, terecht komen bij het gezochte product. 
Voor somrnige toepassingsgebieden bestaan productclassificaties die de 
basis kunnen vormcn voor deze vorm van zoeken bijvoorbeeld de ETIM-
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classificatie voor elektrotechnische producten of de internationale 
UN /SPN C productenclassificatie. 

• Geparametriseerd zoeken, waarbij een aantal karakteristieken van het 
product worden ingevuld als basis voor het zoekproces (materiaaltype, 
afmetingen, kleur, normen etc.). Hierbij kan vaak worden gestart uit 
verschillende zoe.kingangen met ieder eigen te specificeren gegevens Een 
voorbeeld is het zoeken op basis van toepassingen. Deze zoekmethode 
wordt veel toegepast bij technische producten, waarbij de besteller vrij is in 
de keuze en de volgorde van de op te geven karakteristieken. 

• Zoeken op zelf te bepalen tekst in de productbeschrijvingen. 

In veel elektronische catalogi is een mix van deze methoden mogelijk. Zoeken met 
het trefwoord 'lamp' resulteert bijvoorbeeld in een lijst van productgroepen, waaruit 
gekozen kan worden. Kiest men clan de kopspiegellamp, clan client men eerst uit 
een menu de leverancier te kiezen om vervolgens in een scherm een aantal 
karakteristieken al of niet met behulp van menu's in te vullen voor de uiteindelijke 
selec tie. 

Daarnaast biedt de technologie mogelijkheden om de klant actief te ondersteunen 
bij het zoeken: 

• Op basis van de bestelhistorie: 
- klant laten zien wat hij eerder heeft besteld; 
- intelligente interpretatie resulterend in aanbevelingcn van verwante 

producten (a la Amazon.com: u hceft eerder dit bock bestcld, dan is dat 
boek ook iets voor u). 

• Door gebruik van een 'ho tlist': de klant kan zelf een soort voorkeurslijst 
opstellen, die elke kcer weer beschikbaar is als een soort gcheugensteuntje 
bij het bestcllcn. 

• 'Up-selling' en 'down-selling': u selecteert een product uit de catalogus en 
krijgt automatisch suggesties voor verwante artikelen o f goedkopere 
al tern a tieven. 

• 'Search agents' (intelligente persoonlijke zoekmachincs). 

2.4 De plaats van de catalogus 

2.4.1 Het multicatalogusprobleem 

Een vraag die zich met het online brcngcn van een catalogus aandient, is die 
naar de plaats ,·an de catalogus. Uitcraard zcttcn veel leveranciers hun catalogus zelf 
op het net. Dit bicdt hen de mogclijkheid hun producten zo gunstig mogelijk te 
presenteren. Om aan de wensen van de afnemcr tcgcmoet te Immen, biedt de 
leverancier vaak klantspecifieke catalogusinformatie (achter password) . Voor een 
afnemer die mecrdcrc levcranciers heeft - en dat is in de praktijk altijd zo -
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bcrckcnt <lit dat hij te maken heeft met verschillende procedures, zoekmethodes, 
pro<lucrindclingcn, gegevensstructurcn, bestclprocedures etc. Het gebruik van 
lcnranciersspecifieke interfaces en met klantspecifieke aanvullingen kan leiden tot 
ecn afhankclijkheid van de levcrancier. 
(;rote inkopende parrijen gcven er <le \'oorkeur aan om catalogi van diverse 
levcranciers op hun cigcn server te vcrzamelen en die als online inkoopcatalo1:,rus 
Yoor de intcrne afnemcrs bcschikhaar te stellen. Zie het lrnder over de Rabobank. 
I Iicr<loor kan ecn eendui<lige interface worden geboden aan de interne bes tellers. 
Ook is daardoor ccn koppcling mogclijk met inrcrnc informatiesystemen. 
Bclangrijker is nog dat het op die wij ze beter mogclijk is sturend op te treden ten 
aanzien van de in te kopen producten en meet grip te hebben op het bestelgedrag 
van de bestellcrs in het bedrijf. De kosten van onderhoud van de catalogus (content 
management) zijn echter hoog. Grote afnemers proberen dit te beperken door hun 
leveranciers te dwingcn om de catalogusgegevens en de mutaties op een door hen 
voorgescht-cYcn "\vijzc toe tc lcveren. 
J ·'. r zijn cchtcr ook onafhankclijke partijen die catalogi van meerdere leveranciers 
bijeenbrengen op hun site, een portal, en die vervolgens aanbieden aan verschil
lende inkopcrs. Dat kan de t:tansparantic van de markt vergroten. Zie het kader 
over GJ\I3T. In onderstaand schema zijn de drie opties weergegeven. 

Figuur 
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Plaats van de catalogus. 
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De plaats van de catalogus kan, maar hoeft niet samen te vallen met de plaa ts waar 
de verwerking van de bestellingcn plaats vindt. Bij een levernncier zal aan de online 
catalogus altijd wel cen orderYcrwcrking zijn gekoppeld, tenzij de lcverancier de 
catalogus alleen gebruikt voor informaticvcrstrekking. H et is echter goed denkbaar 
dat een catalogus bij de afnemcr staat, maar de besrclling rechtstreeks bij de 
leverancier verwerkt wordt. 
Soortgelijke verschillcn bestaan ook tusscn itHcrmcdiairs. Soms hcbbcn deze alleen 
de rol van informaticH~rstrekker van catalogusgegevens, zic G ,\HT. l·:r zijn echter 
vele voorbeelden van intl'.rmediairs die ook de ordern~rwcrking doen en de 
verwerkte orders doorgeven aan de lcvc.:ranciers. In die laarste sit1Jatie kan de 
interm ediair werken op basis van provisie of eigen prijzen hanteren. IIet is duidelijk 
dat leveranciers die in staat zijn om hun eigen online catalogus en ordcrsysrccm te 
ontwikkelen nict zitten tc wachten op dit type intermediairs, die hen de kaas van het 
brood komen eten. Maar ook de transparantie - via de in termediair kunnen 
gemakkelijk gcgevens \.vorden vergclekcn met concurrenten - is voor de leverancier 
vaak niet aantrekkelijk. T Tct maakt hct moeilijker om aan k.lantenbinding te doen en 
om onderscheidend in de markt op te treden . Voor de afnemcrs is de transparantie 
die intermediairs kunnen bicdcn cchter aantrekkelijk.. 

2.4. 2 Machtspositie 

Aspecten die een rol spelen voor de afnemer bij de afweging over de p laats 
van de ca talogus zijn onder meer: 

• De kosten, doorlooptijd en risico van het ontwikl<elen, implementeren en 
ondci:houden van een eigen on-line inkoopcatalogus. 

• H et o nderhoud van de gegevens in de catalogus (content management); zijn 
de belangrijksre lcvcranciers bereid om de catalogusgegevens in de 
gewenste vorm aan re lcveren of moeteo deze gegevens zelf aangepast en 
ingebracht wordcn of kan ecn dcrde (intermediair) dir verzorgen? I-Iet 
aantal Jeveranciers en aantal trnnsacties bij deze leveranciers speelt een rol. 

• I-let belang van eenduidige en gebruiksvriendelijke procedures en interfaces 
voor de bestellers en andere bctrokken. 

• Koppeling met andere applicaties, in de eerste plaats her bestclsysteem, 
maar ook andere informarjesysremen voor inkoop en voor betalingcn. 

• De transparantie van de markr; hoe belangrijk is een snelle vergelijking van 
gegevens van verschillcnde leveranciers; met name interm ediairs kunnen 
bijdragen aan een transparantie markt. 

D e uitkomst \'an zo'n afwegingsproces heeft uiteindelijk veel te maken m et grootte 
en macht: heeft de afncrner een groot aantal bestellingen te ven.verken en heeft hij 
een sterke positic in de rnarkt, of is de leverancier zo groo t dat hij eisen kan stcllen, 
of kunnen dcrden cen centrale positie verwcrven, waardoor niemand het zich kan 
veroorloven nict mee te doen. 
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2.5 Standaardisatie 

De ontwikkelingen op dit gebied kunnen sterk worden beinvloed door 
standaardisatie-inspanningen. Zo kan GABI een rol spelen in de elektrotechnische 
installatiesector op basis van de ETIM-standaardisatie, inclusief productclassificatie, 
die in Nederland al jaren in ontwikkeling was. Inmiddels bestaat ook in Duitsland 
belangstelling voor deze standaardisatie. Wereldwijd zijn vele activiteiten aan de 
gang voor het uitwisselen van catalogusgegevens via internet, waarbij de taal XML 
(eXtended Markup Language) een belangrijke rol speelt in projecten als ebXML. 
BME-cat is cen Duits project waarin catalogusinformatiegestructureerd wordt en 
berichten gedefinieerd voor de uitwisseling van catalogusgegevens. Meer over 
standaardisatie in Hoofdstuk 4. 
Mogelijk komt het ooit zover dat het multicatalogusprobleem opgelost is zodat 
gebruikers probleemloos gebruik kunnen maken van catalogi op verschillende 
plaatsen, zonder tussenschakelen van intermediairs. Dit is echter niet alleen een 
probleem van standaardisatie; er zullen ook vele organisatorische problemen 
opgelost moeten worden, bijvoorbeeld het consistent houden van catalogus
gegevens die op verschillende plaatsen voorkomen, ook we! aangeduid als het data
alignment probleem. 

GABI op het net 

Het Gemeenschappelijk ArtikelBestand voor de Installatiesector (GABI) is 
beschikbaar op cd-rom en online binnen Instalnet (www.instalncr.nl), een 
besloten nct:werk voor de installatiebranche. E lk artikel van a!Je in GABI deel
nemende aanbieders (fabrikanten en groothandels) wordt volgens een vaste 
arrikelclassificatie gepresenteerd. GABI bevat de meest actuele informatie over 
een bepaald artikel, zoab de technische specificaties, de verschillende toe
leveranciers en de bruto-prijs Oit maakt vergelijken mogelijk. Gi\Bl is geheel 
gericht op bet aanbieden van catalogusinformatie. Voor het opvragen van meer 
gcdetaillecrde informatie of voor het plaatsen van bestellingen kan de aan
geslotene 'doorklikken' naar de online website van een toeleverancicr naar 
keuze. Op dit moment bevat GABI nog uitsluitend elektrotechnische artikelen, 
ingedeeld ,,oJgcns de ETINI productclassificatie (El1l'vI = ElektroTechnisch 
InformatieModel) . Het besrand bevat zo'n 70.000 producren en mecr clan 
780.000 handclsartikden. Zoeken kan via artiJ,clklassen, vervolgens lcvcraocier 
en daarna via productkeomerken volgens de ETIM-classificatie voor iederc 
artikclklassc (zie figuur volgende pagina) . Ook zoeken op basis van trefwoorden, 
artikelnununers of omschrijvingen is mogelijk. 
GARI kan een eind maken aan de wildgroei aan papieren catalogi, diskettes en 
cd-roms van verschillendc leveraociers. 
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2.6 Hoe te beginnen? 

Het ontwikkelen, irnplemcntercn en ondcrhouden van een online catalogus is 
een grote opgavc. Zeker als daar een compleet bestelsysteem, met workflow, 
fiattering, lcvcringsbewaking en financiele afrekening aan vcrbonden is. ]:.-~r zijn 
bedrijven die in de onrwikkeling en implementatie miljoenen guldens hebben 
ge"investeerd. Dat is bijvoorbeeld bij Aspa Kantoorartikelen, Rabofacet en GABI 
zeker he t geva l. Omdat de elektronische catalogus de basis vormt voor deze e
business toepassingen is het in sommige gevallen ook mogelijk om op een beperkte 
schaal te starten. Een goed voorbeeld hiervan is de pilot die is geirnplementcerd in 
het kader van het E-rnotion project bij GGzl ~ (zie Hoofdstuk 8). Hier is een intern 
bestelsysteem ontwikkeld met een online catalogus op het interne netwerk voor de 
800 producten die het interne magazijn levert. De pilot, waaraan zevcn bestellers 
deelnamen, bleek zeer succesvol te zijn. 
Voorlopig zal een elektronische catalogus nog naast de papieren catalogus worden 
ontwikkeld. Het streven moet we! zijn om de elektroniscbe catalogus zo spoedig de 
basis te laten vormen voor de productie van papicren varian ten, omdat anders het 
werk dubbel wordt uitgevoerd en problemen met de onderhoudbaarheid gaan 
optreden. De tockomst is aan de elektronische catalogus. 

Figuur Resultaat van zoeken met artikelnaam 'lamp' in GABI resulteert in een aantal 

productklassen (scherm links) . De keuze 'Kopspiege/lamp leidt tot het 

scherm rechts, waarin via pop-up menu's eerst het merk gekozen moet 

warden en de keuze nag beperkt kan warden via in te vu/len kenmerken 

(volgens de ETIM Productclassificatie) Dit resulteert in een lijst producten van 

de betreffende leverancier die aan de betreffende kenmerken voldoen. 

Hieruit kan een product geselecteerd warden. 

• · A1llkel zoeken El A1hkel zoel<en D 

Bu1slamp 
Compact lluore!Cenlielamp 
Globelamp 
H alogeen metaaldamplc.mp 
Hogedruk natriuml.:rmp 
H oogvolt halogeenl.:rmp 
Hoogvolt halogeemeflecto1!.!lmp 
lnductielamp 

Kogellamp 
Kopspiegellamp 
Kwik.lamp 
Laagvolt halogeenlamp 
Laagvo- halogeenrefleclo1lamp 
Lagedruk natriumlamp 
Neoolamp 

IAorul .. 1~e1;1assen 24 ll.ll 

----J 
-------..,,,,, .. - " Allhlnoem Kopspiegella!iip 

1,1,.,1... 

PHILIPS 
i==-:=--t SYLV.•NI.~ 

Lampvermoge 
N ominale spar 
Lampvoet 
Diameter ban 
Uilvoenng-svo 
Spiegel kopzii 

,, 

ELEKTAONISCHE CA TALO G! IN HET BESTELPROCES 33 



Verkrijgingsgemak bij de Rabobank 

c;rnre inkopende partijen kunncn van kvcranciers verlangen (Jelen van) hun 
caralogi bij de inkopcr re plaatsen, die ze vcrvolgcns bundclr voor de inrcr.ne 
gebruikers. I ·:en voorbeeld hiervan is de business unit I ;ysieke Distriburie (I ;yD), 
van RabobanJ, Facilirai.r Bedrijf, dar al cnkek jaren werkt mer ecn ekktronisch 
catalogus- en bcsrclsysreem voor de inrcrne afnemers van onder meer kantoor
artLkekn, drukwerk en rclariegeschenken. Centralc doclsrclEng van deze Rabo
shop is hct verkrijgingsgemak voor de interne klantcn zo groot mogelijk tc 
maken. Omdat er geen sprake is van gedwongen winkelnering - elk bankfiliaal 
kan zijn kantoorbenocligdheJeo ook bij de winkcl om hoek kopen - moet FyD 
continu de mecrwaarde van Raboshop voor de eigen afnemers be'>vijzen. I kt 
rcsulraat is ccn geavanceerJe en gcbruiksvrienJelijke onlinc caralogus, die in 
Nederland trrndscttcnd is wat betreft aangcboden functionalitcit. 

Zo kunnen de verschillende interne doelgroepen op maat bediend worden met 
uitgebreide personalisatie-opties. i\ls een bankfiliaal standaarcl witte multo
mappcn gebruikt, clan krijgt dke besteller vanuit cla r filiaal automatisch bij een 
besrelling van multomappen de ldeur wit als voorkeursoptie gepresenteerd. Op 
allerlei niveaus kunnen voorleurslijstjcs worden gedcfinieercl . I'.lke afdeling of 
elk filiaal kan zclf ook bepalcn wclkc producten interne besrellc.rs re zicn krijgcn. 
Nier icdereen hoefr alles te kunnen bcstclkn. Verclcr kunnen afnemers hun 
eigen bestclhistoric voorgeschotekl krijgcn, vanuir het idee dat war ze vorige 
keren bestcld hebben, nu misschien weer van pas kornt. 

Naasr enkelvoudigc artikclen Immen steeds mee.r cornplcxere producten en 
dienstcn in de catalogus te staan. I ·:en goed voorbeeld van de nadruk op 
verkrijginggemak 1jjn de evenementenartikelen. Voor evenementcn van een 
filiaal of afde.ling kunnen cenvoudig pakketten samengestcld worclcn, met bijv. 
drukwerk, schrijfgerei, ballonnen, parasols, vlaggen e.d. Recent is ook het 
'anikel' uitzendk.rachtcn aan de Raboshop toegevoegd. Dar berekent dat een 
uirzendbureau als kverancier in de catalogus is opgenomcn. l let beheer van die 
caralogus is zo gercgeld dar alle leveranciers huo eigen infonnatie inbrengcn. 
Desgewenst kan een assortirnentsverantwoorddijke, de afdcling b ij de 
Kabobank Groep die verantwoordelijk is voor plaa tsing van cen bcpaald 
assortimenr in Jc Kaboshop+, daar nog eigen inforrnatie aan tocvoegen. 
I let resultaat van allc invesreringen in verkrijgingsgcrnak is dat de winkelnering 
bij de Raboshop voor 'rcrschillende producrgroepen nu rnssen de (,() en 90'~;., 

hgt. 
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3 I Logistieke consequenties vane-business* 

De lot,>lstickc conseL1uenties van e-business worden ster.k. bepaal<l door de 
betreffendc producr-markr combinatic. Is de snelheid van uitleveren bclangrijk of 
va lt dat we! mec. Kan er we! of niet gebruik worden gcmaakt van bestaande 
dienstverleners voor het transport. I ·~ n, hebben we het over prirnaire goederen of 
over facilitaire goederen, in grote hocveclheden aan ecn groot aantal klantcn te 
leveren. Dit hoofdstuk. bcschtijft de 'e-irnpact' op de logistick langs di: twecdeling 
prirnaire versus fac ilitaire goedcren. 

Logistiek vanuit het perspectief van een bedrijf 

Gcgcven i1ifo1malie over: 
• I ~everingen 
• Vraag 

Ncem bes!issingen over: 
• r\llocatie \·an materialen 
• ;\llocatie van capaciteit 
• 1\cceptatie van klantorders 

En co111111t111iceer <leze beslissingen. 

Kwalitcit van beslissingen wordt bepaald door de kwalitcit van informatie. 

Logistiek grondvorm wordt bepaald door 

Klan tencisen 
Complcxitcit proccsscn, producten 
cn supply chain 
Onzckerhcid in processen 
Beperkingcn in (productic)midddcn 
Bcschikbaarheid van informatie 
I<waliteit inforrnatie 

Gevo/gen e-business 

\\iordcn s ti:engc.r 
Complexiteit neemt (in eerste 
instantic) op onden.lclen toe 
Onzckerheid ncemt toe 
Beperkingcn gcl ijk 
Online rea ltime 
T n pri111ipe bcter 

t Teksten : Martin van Zaalen en Geert-Jan van Houtum. 
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3.1 Logistieke consequenties primaire producten 

De logistieke processen met betrekking tot primaire producten zijn reeds in 
stcrke mate gcvangen door geautomatiseerde processen. Dat geldt zeker voor de 
grootschalige, producerende en assemblerende industrie (Original E quipment 
i\tianufacturers, oem'ers). Die conmrnnicccrt met leveranciers vcelal langs elektro
nische weg, via een rela tief kostbaar maar betrouwbaar sys teem dat reeds begin 
jaren negcntig zijn intrede deed, Electronic Data Interchange. Het moderne 
( vrach t)autoproductiebedrij f bijvoorbeeld is een 'convergerend' bedrij f dat de 
logistiek als kernproces heeft. Deze bedrijven werken, samen met hun toeleveran
ciers, 'ordergestuurd' waarbij een complex maar snel proces van logistiek en 
as semblage van start gaat zodra de klant haar of zijn wensen kenbaar heeft gemaakt. 
H et logistiekc proccs is daardoor sneller en goedkoper gcworden. De verbeterde 
controle van de hde logistieke machinerie zorgt er voor dat 'spoedklusscn' tot het 
vcrleden gaan behorcn. Voorraden, ook van goederen bestemd voor het primaire 
productieproccs, worden steeds kleiner. Of verdwijnen zelfs totaal als de 
toeleverancicr rechtstreeks bij de assemblagelijn kan afleveren. Dit spaart niet alleen 
voorraadkosten, ook de handlingkosten worden zo teruggedrongen. 

He t ligt voor de hand dat oem'ers die 'communicatieautomatisering' zo noeg, al 
jaren geleden hebben doorgevoerd. Immers, alleen als zij hun logistieke proces 
optimaal inrichtcn kunnen zij oven:ind blijven in de mondiale concurrentieslag. 
Tuch geldt ook voor dit segment van het bedrijfsleven date-business zijn logistick 
vcrder kan verbetercn. Voor bulk-achtige goederen met een laag toeleveringsrisico 
kan het zinvol zijn om dezc via virttte!e vei!i1~gen in te kopen (zie paragraaf 6.1.2.). 
D oor per internet frequen t en consequent de leverancier informatie te verschaffen 
over haar leverbetrouwbaarheid zal cleze toenemen (zie onder meer paragraaf 6.2.). 

Kortom, de impact van e-business o p de logistiek zal voor menig groot beclrijf te 
ovcrzien zijn. Maar ook voor het N ederlandse toeleverendc mkb met zijn rdaticf 
hogc automatiscringsgraad en bctrckkclijk brede verspreiding van ERP-achtige 
sofl:\-varepakketten, zullen de, intcrne, logistieke consequenties van c-business 
hanteerbaar zijn. Evenwel zal menig mkb-bedrijf, waarvoor EDI tocntcrtijd te duur 
en niet renclabel genoeg was, de kans waar moeten nemen en ecn snclle start 
moeten maken, of inmiddels gestart zijn, met logistieke communicatie met 
leveranciers en klanten langs elektronische weg. 

3.2 Logistieke consequenties facilitaire producten 

Forse logistieke consequenties zijn er we! voor toeleverende en afnemende 
bedrijven in de 'commodity -Jjeer'. Aanzienlijk toenemen zal het aantal bestellingen van 
deze goedkopere, veelal ondersteunende producten die geen rol spelen in het kern
proces van een onderncming. Dit m et name door de laagdrempeligheid van het 
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elektronisch inkopen dat, in tegensteLling tot de inkoop van hoog\vaa rdige 
producten, laag en dccentraal in de organisatic mogelijk wordt gcmaakt. Dit 
inkoopgedrag kan , vooralsnog, niet logistiek beantwoord \vorden dan alleen met 
grote, negatieve c01mnercide consequenties. l\frt ander woorden: als een bedrijf de 
klant op haar wcnken blijft bedienen, ook al gaa t het om een gummctje en een 
potlood, is die ondcrneming binnen afzienbare tijd failliet. Immers, de handling- en 
transportkosten ovcrstijgcn dan in vecl gevallcn de margc tussen iokoop- en 
ve rkoopprijs. Tenzij, dat spreekt vanzelf, de afn cmcnde partij er m ecr voor wil 
betalen. Dat laatste is nict irrecel, daar de afnemende partij flinke besparingen kan 
realiseren in hct helc bestelproces (zic paragraa f 5.4 en hoofdstuk 8, cases tudy 
Vendor Managed Inventory). 
Commerciclc instrumentcn als ko rringcn-voor-grotc-bcs tcllingcn zullen dczc trend 
zeker vertragen, claar bet op voorraad ho uden van cleze goedcren voor de klant 
relatief goedkoop is. Echter helemaal tegenhouden van crn tenclens naar een groter 
aantal kkinere bes tcllen zullcn dezc aanbicdingcn niet. E r is cco goudcn toekumst 
weggelegd voor de DJ lL's, co de Van Gend co Loos'en, zo lijkt her. Bcdrijfs
vrachtauto's zullen gelcidclijk aan hct ondcrspit dclvcn omdat ze te vaak te lceg 
rich ting klant rijden. Alleen een zeer uitgekicnd logistiek sys tcem, waarin koeriers
diensten een scala van klanten efficient kunnen voorzien vao bet bestclde, gaat een 
rendabele toekomst tegemoct. 

3.2.1 Handling- en transportkosten 

Zoals gcstcld, de automatiseringsgraad van de logistiek is inmiddcls vrij hoog. 
Forse bcsparingcn op logistickc kostcn E: ijn met c-business nict te behalen. Sterker 
nog, door de hogere bestclfrclJUCntic wordcn h1111d!i1(~- Cll tm11spor1hosle11 voor de 
toeleverancier hogcr (tcgen cvenwel lagcrc voorraadkos ten en lagcrc kostcn door 
het automatiseren van het hclc liestelproces bij de afnemencle partij). Zeker in de 
commodit:ysfccr zijn transportkosten ccn rclatief zwaarwegcndc component. 
Ook gaat de 'vooi:kant' er in \·eel geva llen uit, althans in de B2B-omgcving. De 
1vi11ke!ftmctie, als laatstc schakcl in de logistieke keten, zal dilrn:ijls als kostenpnst 
kunnen vervallen en ovcrgcnomen wnrdeo door een portal waarin de volledige 
catalogus een plaats krijgt. Aangcvuld mer ecn caUccnter als cen rneer persoonlijke 
vraagbaak en klach tcndcpot voor de klan r. 

3. 2. 2 Logistieke beheersinstrumenten 

Papiercn logistieke heheeni11s/n1111e11/C11 als facturc.n en orclerbonnen zullt>n 
ve rdwijnen, als ze inmiddels niet al gocddcels vcrdwenen zip1. In veel distributie
centra wordt allecn nog de picklij st aan her papicr toevertrouwd aan de hand 
waarva n een magazij nmedewcrker (een dcel van) de bes teldc artikclcn bin vergaren 
in zijn sec tic vao hct magazijn. Beste!- en orderhonnen beho ren tot hct vcrlcdcn; de 
uitwisseling van dc.zc informatie vindt stri.kt elekrronisch plaats. Ook de bestelling 
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die aan - de nog resterende - fysieke bes telbalies worclen gedaan, worden vanachtcr 
die balies ingevoerd in het e-procurementsys teem. 
Ook de factuur zou, technisch gezien, gemakkelijk in elektronisch vorm haar weg 
kunnen vinden. Echter, omclat de belastingdienst (nog) gcen genoegen neemt met 
'internctfacturcring' vindt deze vorm van communicatie momenteel hetzi j via FDI 
(Electronic Data Interchange) hetz ij per papier en post plaats. Juist omdat de 
bestclfrcgucntic in de c-busincss omgcving is gestegen is de trend versterkt om dit 
bijvoorbeelcl eens per maand te doen. 

3.2.3 Verpakking 

Logistiek in een e-business omgeving stelt ook speciale ciscn aan de 
verpakkin.g. D e klant wil datgene wat hij gevraagd heeft aangeleverd krijgcn en moet 
niet geconfronteerd worden met verzamelverpakkingen waar hij of zij dat wat van 
zijn gading is uit moet halen. En dit soort verpakkingen hebben de nciging, door de 
grote variatie in maatYoering van de verzamelde artikelen, veel lucht te bevatten; 
lucht vcrplaatscn kos t allecn maar. Dit vercist dat de leverancier in staat is ccn groot 
scala van verpakkingssoorten in huis te hebben, zowel in formaat als in bcstendig
heid. Leveranciers of tussenleveranciers die niet in staa t zijn dcrgelijke verpakkingen 
te levei:en zullen buiten de markt vallen. 

3.2.4 lnteme /ogistiek klant 

Aan de klantzjjde hoe ft dankzij e-business e.g. e-procurcment ecn vccl 
bescheidener voorraad aangehouden te worden. Een selectie van ingekochte 
artikelen, die niet frequent besteld worden, zullen in het geheel niet in een 
(decentraal) magazijn tcrcchtkomen maar via een distributiepun t rechtstreeks aan de 
persoon of afdcling die het besteld heeft geleverd worden (iro.udockinjJ. Dit vereist 
we! een registratie van deze goederen binnen de afdeling zelf hetgeen een extra 
inspanning is die wellicht ook bij de leverancier neergelegd kan worden (zic hoofd
stuk 8, casestudy Vendor 1vlanaged Inventory). Een concept dat extra aantrekkings
kracht krijgt doordat het voorraadbeheer kritischer wordt: l<leinere voorraden zijn 
eerder op. D egene die bijvoorbeeld sheets zoekt voor zij n presentatie van de 
volgende clag hee ft weinig boodschap aan het fenomeen 'voorraaclkostenbesparing'. 
Omdat voorraaclkamers kleiner zullen worden krijgt op tijd leveren een nieuwe 
dimcnsie: ook te vroeg leveren is not done, want voor pieken in de aanlevering zijn 
simpelweg geen vierkante meters voorhanden. 
Voorts kan de klant, net als de leverancier, door de hogere bestelfrequcntie, 
geconfronteerd worclen met een stijging van de i11slaghande!ingen (in name) en interne 
transpottbewegin._gen. Zeker voor geografisch vcrsprcide organisaties kan dit een 
grotere belasting betekenen van het intern transportsys teem die ex tra kosten mee 
zich meebrengt. Natuurlijk kan ook de leverancier clan rechtstreeks bij de eind
gebruiker afleveren, <lit zal echter evenmin kostenneutraal zijn. 
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3.3 Case gemeente Eindhoven: naar decentraal bestellen en afleveren 

De invoering van e-procuremcnt bij Jc gemeente E indhoven heeft vele 
effecten, ook op hct gehele distributieproces (z ie I Ioofdstuk 4 en 8, cascstudy 
gemeente Eindhoven). In de huidige situatie warden vee\ internc bcstellingen 
geleverd uit de eigen voorraaJ en bereiken de bes tellingen voor niet-vooraad
producten, via allerlei formulieren en procedures, de afdeling Inkoop. Deze afdeling 
plaatst uiteindelijk de bes telling bij Je leverancier. 
In de nieuwe situatie kan de voorraadfunctie van de gemeente aanzienlijk warden 
beperkt. De elekrronische bestcllingcn van Je meJewerkers kunnen in principe 
rechtstreeks door naar de leverancier. De leverancier ontvangt dus van de gemecnte 
Eindhoven vele kleinere bestellingen, die op naam van de functionaris dienen te 
warden afgeleverd. Omdat directe aflevering aan de ftmctionaris bezwaren oplevert, 
zal de gemeente een zogenaarnd cross-docking centrum moeten inrichten. In dit 
centrum warden de goederen ontvangen en worden zich op intern transport naar 
de besteller gezet. 
Er verandert logistiek gesproken dus nogal wat voor de gemeente. Er zal opnieuw 
moeten warden vastgesteld welke producten in een centraal magazijn dienen te 
liggen. Briefpapier bijvoorbeeld die in aanzienlijke hoeveelheden bestcld moeten 
warden, of toner voor printers, waarvoor levertijden eigenlijk ongcwenst zijn. 
Vaststaat <lat het aantal producten op voorraad aanzienlijk kan afnemen. Er dient 
een cross-docking ccntrum te warden ingcricht met bijbehorende procedures, zodat 
bij goedereninslag bijvoorbeeld de bcstelinformatie voorhanden is. En tenslotte, de 
interne distributie. Voor de leverancier betckent het dat velc kleinere bestellingen 
op naam van de besteller moeten warden geleverd. In ruil daarvoor kan die de 
transacties tcgcn lagere kosten verwerken, door onder meer het achterwege blijven 
van veel papieren rompslomp. 
Vastlegging van de bestdlingcn en gocdcrcnbcwcgingcn in informatiesystemen 
maakt een betere besturing en behccrsing van het logistieke proces mogclijk. 

3.4 Case Edah: het 'last mile' probleem vraagt een doordacht logistiek scenario 

Het uitleveren van goederen die elektronisch zijn ingckocht is ecn probleem. 
Althans, voor bepaalde categorieen artikclen. Ecn bedrijf als Wehkamp bewijst al 
jarcn dat hct bij de klant aflevcren van op afstand bestelde producten een oplosbaar 
problcem is. CD's, bockcn maar ook kleding en elektronica kunnen binnen voor de 
klant acceptabelc tijd afgeleverd warden. Levensrniddelen echter wil de klant nog 
dezelfde dag afgeleverd zien, zo blijkt uit enquetes. Voor verse waar gelden 
bovendien nog redenen van hygiene die snelle uitlevering noodzakelijk maken. 
Verhandeling van dergelijke producten via internet is dus veel las tiger. Om duidelijk 
te krijgen 'hoe lastig' zijn in de levensrniddelenbranche een aantal partijen al enige 
jaren bezig met cxperimenten. De supermarktkeren E dah is een van die partijen. 
Het Edah-experiment houdt in <lat studenten en medcwerkers van de Technische 
l.Jniversiteit Eindhoven bij een websupcrmarkt hun boodschappen kunnen doen. 
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Ze lrnnnen daarbij kiezen voor aflevering thuis (mits in Eindhoven) of op een 
centrale plaats op de universireirscarnpus. Het picken, verzamelen van de 
boodschappen gcbeurt dus niet !anger door de kJant maar door de supermarkt. 

In het kader van hct E-motion onderzoek is de haalbaarheid van zo'n experiment 
bestudeerd en zijn onder andere een t\.veetal alternatieven tegen het Jjcht gehouden: 
picken in een bestaande supermarkt of in een apart daarvoor ingericht magazijn, 
een DPL (dedicated picking location). Het eerstc scenario is het eenvoudigst op te 
zetten, omdat er relatief weinig aanpass ingen nodig zijn. \Xlel is er voldoende ruimte 
nodig in het filiaal om de orders tijdelijk te kunnen opbergen, ruimte die in de 
filialen veelal schaars is. I3ovendien is het noodzakelijk om de goederen tijdens de 
l"ijdclijke opslag re koelen/vriezen, hiervoor is ex tra koel/vries capaciteit nodig. 
Daarnaast lcvcrt het pickcn in een filiaal verstoring op van de dagelijkse routine, 
met name als de aanrallcn orders grout zullen zijn . Het zal drukker worden op de 
vloer, vooral als er meerdcre orderverzamelaars actief zijn. 

Figuur 

Transport 1---~ 

Truns porl. 
door J~:dah 

1'rt1n~port 
rloo1· klant 

De keten bij het picken en /everen vanuit een filiaal; de gearceerd 

weergegeven activiteiten zijn de activiteiten die de klant uitvoert. 

Indien de orders grotere aanrallen gaan aannemen is het verstanillg om over te 
stappen op scenario 2. De groom.~ V<ll1 een DPL kan varieren va11 een eenvoudig 
opgezctte locarje met ccn assortiment dat ongeveer gelijk is aan hcl" assortiment in 
een \Vinke! (circa 10.000 vcrschillcnde artikelen) tot een geavancccr<l picking
centrum met mogelijk 20.000 tot 25.000 verschillende producten en grotcre 
hoevcclhcden voorraad per artikel. Deze DPL's kunnen in tcgcnstelling tot normale 
filialen op indusu:ieterreinen gcvcstigd worden waar de grondprijzcn cen stuk lager 
zijn. Bovendien kunnen zc, anders clan gcwone winkels, zodanig ingericht worden 
dat de pickkosten wordcn geminimaliseerd. J\flnnkelijk van her aantal orders dat 
een DPL per tijdseenhcid verwerkt zal er een bepaalde voorraad nodig zijn (of een 
bepaalde levcrfrequentie). Indien er een grote omzetsnelheid is clan zal of de 
voorraad of de lcverfreguentie hoger zijn. De consel1uentie hiervan is, dar voor 
sommige productgroepen de fabrik~ull rechtstrecks aan het DPL kan lcveren. 
I-Iierdoor worden stappen in de keten overgeslagcn, en daarmee extra in- en 
uitslagen. Dit levert een kostenbesparing op. 
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Figuur Picken en leveren vanuit een DPL. 

Trani:iport 
door J·;dah 

Transport 
doorklrmt 

Fysieke Distributie van de Rabobank: minder voorraad, /agere distributiekosten 

Door de introductie van E lectronic Procurement (EP, zie ook Hoofdstuk 4) bij 
de Rabobank Groep, heeft I ;ysieke Distributie (FyD, business unit van 
Rabobank Facilitair Bedrij~ een andere taak gekregen. Om <lit systeem efficient 
te organiseren is er een viertal partijen benoemd die samen op een virtuecl 
marktplcin acteren (zie ook I Ioofdstuk 7). 
Op het rnarktplcin geeft de regisseur (de rnakelaarsrol) de spelregels aan zodat 
opdrachtgevers hun assorrirnent up-to-date houden en leveranciers de orders 
bij,verken, dat de contracten worden nageleefd en dar het logistieke proces naar 
de afnemers goed verloopt. FyD is deze regisseur. Dit faciliraire bedrijf lcgde 
zich van origine toe op het in gro te hoevcelhedcn inkopen van ecn scala van 
kantoorbenodigdheden, de in- en uitgaandc post, het transport, het archief en 
het voorraadbeheer. Nu schept her een e-business-omgcving waarin de 
informatietechnologische en logistiekc voorwaarden zijn verYL1ld om afspraken 
tussen opdrachtgevers en lcveranciers enerzijds, en trnnsacties tussen afnemers 
en leveranciers anderzijcls, mogelijk re maken. 
Middels dit concept zal de Rabobank steeds minder producten op voorraad 
houden. J ,everanciers zullen op klan tniveau verpaktc orders verzenden waarbij 
er t\vee optics zijn: 

• Zij sturen deze gocderen naar ecn aantal overslagccntra in Nederland 
(nu zijn er nog twee, in Best en 7'.eist). Producten van mcerdcre leveran
ciers worden bier ontvangen en opnieuw gesorteerd naar route Yoor de 
diverse Rabobankvestigingen. Groot voordeel is clat er slechts cl:n 
wagen per dag aflevcrt bij ccn vestiging in plaats van iedcre leverancier 
bij iedere vestiging; een verlaging derhalve van de distributickosten. 

• Rech rst rceks lcveren van lcverancier naar vestiging; tenminsre, als her 
trpe product dit vernnl:\.voord t (bijvoo rbceld een grote kopicermachine 
plus installatie o f een pallet papier). 

D eze keuze is op productnivcau vast tc leggen en is dus in de contractafsprakcn 
opgenomen. 
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Workflow en procedures bij e-procurement* 

De bestelboo in clrievoud voor een paar pennen en schrijfblokken is spreek
woordelijk. De chefmoet een paraaf zetten, de afdeling financien checkt of het 
budget we! toereikend is. \Vordt van het product een voorraad aangehouden, clan 
zorgen formulieren er voor dat goederen gaan bewegen. Gaat het oiet om een 
voorraadproduct, dan typt de afdeling inkoop de bestelling over op ecn verzamel
lijst en faxt die naar de leverancier. D eze voert de bes telling weer in zijn sys teem in, 
maakt de pakbon aan de hand waarvan de bcstcldc materialcn wordcn vcrzarneld, 
levcrt het geheel aan de ldant en verstuurt los daarvan een factuur. Bij de klant 
wordt de bcstelling in hct magazijn gecontrolccrd en ingcbockt, en vcrvolgens 
uitgeleverd aan gcbruiker/bcstellcr. De afdcling financien ontvangt de factuur, 
chcckt bij het magazijn of de bes telling is ontvangcn en maakt uiteindelijk het geld 
over. Kortom, een administraticvc rompslomp voor een activiteit die normaliter 
niet behoort tot de core-bus_iness van een organisatie. Dat moet simpcler, sneller en 
goedkoper kunnen met de moderne informatie- en communicatietechnolo6>1e. 
Alleen al doordat een bestelling slechts ecn kecr wordt ingevoercl en vervolgens via 
elektronische communicatiekanalcn verder wordt gelcid. lnkoop langs clcktronische 
weg bespaart tijd en voorkomt fouten; dat is de belofte van Electronic 
Procurement, oftcwcl e-procurcment. 
Dit hoofdstuk richt zich op de formulieren of informatiestromen. De logistieke 
aspecten, inclusief de kosten die samcnhangen met het aanhouden van voorraden 
zijn elders in dit bock, in Hoofdstuk 3, aan de orde gekomen. 

4.1 Performance 

Het klassieke inkoopproces voor met name de niet-productiegebonden 
goederen vertoont vaak een rnatige performance. In termen van kosten, snelheid 
e.g. doorlooptijd en bctrouwbaarheid. Zo zijn er analyses gemaakt waarin het 
inkoopproces in dcelstappcn is uitecngerafeld en voor elke dcclstap de tijds
besteding is bcpaald. J::'.en dergelijke exercitie bij de gemeente E indhovcn (zie kader) 
leidt tot een schatting voor de kosten van een enkele order van zo rond de fl. 150,-. 
Een bedrag dat in vecl gevallen boven de waarde van het bestelde zal liggcn. Verder 
loopt een bes telling vaak over vccl schijvcn, wat ecn grote doorlooprijd tot gevolg 
heeft. Bovendien gaat er nogal eens wat mis, omdat veel adrninistratjef werk nog 
handrnatig wordt vcrricht, zoals het meerdere malen op verschillendc plekken 
overtypen van een en dezelfde bestelregel. Kortom, uit oogpunt van performance 
lijkt er ruimte voor verbetering. E-procurement kan daarvoor de rniddclen 
aanreiken. 

1 Teksten: Hans van Eerden en Jan Goossenaerts. 

WORKFLOW EN PROCEDURES BIJ E-PROCUREMENT 43 



Bestellen kost tijd 

Bij de gemeente Eindhoven is een analyse gemaakt van de vcrschillcndc 
activiteiten die bij het bestellen van goederen worden vcrricht; zic onderstaandc 

tabcl. Het blijkt dat hct complete proccs voor een order zo'n 80 minuten vergt. 
Afhankclijk van het gehantecrde uurtarief, tegenwoordig boven de fl. 100,-, 
kornt hct kostcnplaatje voor een gemiddcldc order op zo rond de fl. 150,-. 

Tabel: Kosten van activiteitcn in het bcstclproccs (gcmiddcld per order) 

Activiteit 

invullcn formulicr 

voorberciden order 
aanrnakcn order 

accorderen (to ta al) 
vcrplichtingregistratie 
factuur ontvangst 
factuur controle 

ovcrig (archivering, 
tcrmijnbewaking, c.d.) 

Tota al 

4.2 Herontwerp 

Tijdsduur (in min.) 

5 
15 
15 
5 
5 

10 
10 

15 

80 

Bij vecl organis~tties, zekcr in de administraticve sfeer, is e-procurement de 

1 eerstc crvaring mete-business. Productiebedrijven werken vaak met geautomati
seerde planning van de productie (bijv. Materials Resource Planning o f I ·~nterp t:isc 

Resource Planning), waaruit automatisch de inkoopbehoefte voortv loeit, die dan via 
Electronic Data lntcrdrnnge afgehandcld kan worden. Invoering van e-procure
mcn t vraagt, zckcr in die administraticvc omgevingen, een gedegen Hlorhereicling, 
intern zmvel als extern en vergt overlcg met de betrokken lcveranciers. T c beginnen 
met een analyse van alle prncessen die m et inkoop gepaard gaan en van alle deel
acti,·itcitc.n (procedures) in die prncesscn. I Ict gebruik van formulieren vormdc 

veelal een uitgangspunt bij de inrichting van de administratieve processen. F r kan 
nu als het ware met een andere bril naar de bestaande processen worden gekeken. 
Een herontwerp van de huidige procedures moet uiteindelijk leiden tot een 
venaling in een workflow voor her geautomatiseerde sys teem. Dankzij deze 
automatiscringsslag lrnn een e-prncuremcnt oplossing de perfonnance van de 
inkoop sterk verbetcren, in termen van vee l lagere trnnsactiekostcn, een kortcre 
doorlooptijd en vermindcring van het aantal fouten. 
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Maatwerk bii de Rabobank 

Sinds 1997 opcreert op Raboweb, het intrnweb van de Rabobank Groep, de 
Raboshop. Deze webwinkel is rechtstreeks aaogesloten op het ERP-systeem van 
de business unit Fysieke Distributie (FyD) van het Rabobank Facilitair Bedrijf, 
die als behcerder van de Raboshop fungeert. Intussen is Raboshop+ in 
ontwikkeling, dat vecl meer een zelfstandig transactieverwcrkend sys teem is. 
Elcktronische berichtcnuitwisseling (zie verderop) is de basis voor de 
communicatie tussen de verschilknde partners. Bij de Rabobank Groep zijn <lat 
FyD, de leveranciers, de interne afnemers en de eveneens interne assortiments
vcrantwoordelijken. Voor de rollen die deze partners spelen is in de Raboshop+ 
functionaliteit opgenomen. Raboshop+ is het stadium van de eenvoudige web
winkel al ver voorbij. Op basis van een grondige analyse van het gehele inkoop
proces en van de rollen die de verschillende partijen daarbij spelen, is een uit
gekiend ontwerp gemaakt dat een uitgebreide en complexe functiooaliteit biedt. 
Enkele features van Raboshop+ zijn: 

• Een flexibele productstructuur, die het mogelijk maakt om complexere 
artikelen, zoals IT-producteo en abonnementen, in de catalogus op te 
nernen. 

• Uitlevering zowel via cross docking centrn als rechtstreeks bij afnemer 
- bestellingen worden altijd rechtstreeks naar de betreffende leverancicr 
gestuurd. 

• Bcvoegdheden zoals autorisatic kunnen naar keuze per gebruikcr of per 
afdeling ingcsteld worden. 

• Bevoegdhcdcn van afncmers kunnen per artikelgroep ingestcld warden; 
• \7 oorkeurslijstjes kunnen decentraal warden ingevocrd. 
• Adviesgevoelige producten, waarvoor niet alleen budgettaire maar ook 

inhoudelijke fiatteri.ng nodig is, kunnen automatisch worden besteld. 
• Producten die logistiek kritisch zijn (niet te vrocg en niet te laat 

afleveren, alles tegelijk afleveren) kunnen automatisch besteld worden. 
• Leverancier kan online zien welek bestellingen voor hem zijn binnen

gekomen en welke actie van hem verwacht warden. 
• Leverancier kan on-line zijn prodncten beheren in de catalogus van de 

Raboshop+. 
• Opdrachtgcver kan online de performance van zijn leveranciers zien en 

hier op bijsmren. 
• Opdrachtgever kan on-line afnamepatroon van haar assortiment 

oproepen. 
• Regisseur kan online het logistieke proces volgen. 
• Niet catalogusproducten kunnen via een offertemodule alsnog besteld 

wordcn. 
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D e technologic maakt het mogelijk Jc aclministratieve en logisticke p rocessen rond 
inkoop cfficii.;nter in tc rich ten. In feire is er met de invoering van e-procurcment 
sprnkc van tcchnology-cnabkd process reengineering. 

4.3 Routinegoederen 
l·:cn ccrstc vraag aangaandc de eventuele invoering van een e-procurement 

oplmsing zal zijn of, en zo ja, "velkc proJnctcn ui t de inknopportfolio geschikt zijn 
\ 'Oor e-procuremcnt. Volgcns de indeling van Kraljic (zie Inleiding) voor inkoop
gncdcren op basis van inkooprisico en invloed op financicel resul taar zijn vooral de 
rourincprnducten 'linksondcr in rnarri.x ' (laag risico en geringe invloed) geschikr 
voor e-procurcment. Dczc grocp vonnt weliswaar een klein gedeelte van het 
inkoop,-oJume, rnaar vernorzaakt he t groootste gedeelte van de procurement
kosten. De strategic voor deze groep dicnt dus gerichr te zijn op vcrlaging van de 
procurementkos tcn omdat daar de mecstc winst is te behillcn. E -procurement biedt 
de mogelijkheid om voor dcrgelijke routinegoederen de logistieke en administra
ticve compkxi tcit van hct bcstclproces tc verminderen, procedures te Sti\ndaardi
scren en de bcstelfuncric re delegeren aan de gebruikers. 
Voor hct bcpalen wat routinegoedcren zijn, worden in de literatuur diverse criteria 
opgcvocrd, waaronder: 

• Frcguentic orders: 
F-procurement beeft vooral zin bij grotc aantallen o rders. De kracht va n 
automatiscring ligr in de hcrhaling. 

• .r\antal bestclkrs: 
Naarmate hct aanral bestclle rs toeneemt, wordt de communicatie tussen 
leverancicr en bes tellers ovci: procedures, veranderingen in artikelbestand 
e.d., steeds cornpkxer. Bij e-procurement kan een willekeurig aantal 
bcsrellers gestructurcerd worden bediend. 

• J\fate van st"andaardisatie: 
E-procurem e.nt is vooral gcschikt voor specificaties, producten en dicnstcn 
die zich lenen voor standaar<lisatie. Gestandaardiseerde procluctcn en 
dicnstt:n kunnen eenvoudig in cen catalogus ondcrgebrach t worden. 

• "Volume van het segment: 
Bij hogc volumes wordcn vaak raamcontracten afgcsloten, met gunstiger 
prijzcn en betere service en kwaliteit. D ergelijke raamcontractcn kunnen 
met een e-procurcment systcmcn wa rden beheerd. 

7.o blijkt uit de case van de gemcentc E indhoven dat de tradirionclc., functioncle 
indcling in prnductgrncpen niet tocreikcnd is om ic ts te kunnen zcggcn over 
gcschikrhcid voor e-procurement; zie her kader. l:·~en gedetailleerde analyse van de 
inkoopponfolio is derlrnlvc nodig o m te kunnen aange\·en welkc productcn voo.r 
een c-procurcmc.nt oplossing in aanmerking komen. 
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Het ene kantoorartikel is het andere niet 

Geschikthcid van inkoopgocdcn:n Yoor e-procurcment worclt bcpaak1 door ccn 
aantal productkenmcrken. ln vccl organisaties zijn de inkoopgocderen echter 
ondervcrdccld in functionele productgrocpen. Deze functio nclc grocpen hocvcn 
niet nooclzakelijkerwijs homogeen tc zijn wat betrefr hun productkenrnerken. 
Dit blijkt uit een gecletailleerde walyse bij de gemeente EindhoYen op de 
kenmerkcn prijs, aantal, ornzet, afmcting, lcvcnsduur, aantal leveranciers, 
standaardisatie, en bclang in het primaire proces van de gerneente. 
Zo kent de gemecnre Eindhoven vier functionde product/roepeo die direct 
kantoorgerelatcerd ;-jjn. Maar zelfs binnen die vier groepcn blijkt nog sprake van 
een behoorlijkc spreiding in kenmet:kcn. 

1. Kantoorinrichting: Dit loopt uitccn van meubi.lair tot plantenbakkc.;n, 
met als gcvolg zccr vcrschillcndc leveranciers. 

2. Kantoorartikclen: Verbruiksartikelcn zoals papier, schrijfgerei, inkt
cassettes c.d., met veel besrellingeo die afzonderlijk van !age waarde zijn 
en grotcndcels van een leverancier wordcn betrokken. Daardoor zeer 
gcschikt voor e-procuremcnt . 

. ). Kantoorapparatuut: Encrzijds kleinere apparaten zoals papiersnijdcrs o f 
rekenrnachines, die op dezelfde manier als kantoorartikelen behandcld 
kunnen wordcn. Maar ook complexere apparatcn zoals kopieer
machines; hier zijn overeenkomstcn met de kantoorautomatisering. 

4. Kantoorautomatiscring :Dit betrcft productcn als computers, prin ters en 
servers, maar ook accessoires zoals cen muis. De prijzen lopen uiteen 
Yan laag voor de acccssoires to t zeer hoog voor servers. De keuze uit 
icv crancicrs varieert ook Sterk. i\ccessoircs Jenen zich, a la de kantoor
artikeien, uitstekend \•oor e-procurement. D e incidentcle aanschaf van 
een server uiteraard nict. Pc's beYinden zich daar tussenin. 

Korrom, als het gaat om elektronische inkoop is het ene kantnorartikcl hct 
anderc nict. De consequentie van dezc conclusie is, dat productbestandcn in de 
systemcn mcetclerc classificatiemogelijkhcdcn moeten bevattcn en dar de 
verschillende applicaties vor bestandsbehcer hicr rekening mee rnocrcn houclen. 

4.4 Het inkoopproces 

Het inkopcn door bedrijven en organisatics verandert ,·an karakter. Dri jvcnde 
kracht achter die , ·crandering zijn de ont:wikkelingen op her gcbied \'an toeleveren 
en uitbest:eden. O rganisaties trckkcn zich mccr en meer tcrug op bun core-business 
en bcs teden non-core activiteitcn uit. Die activireitcn moeren ingckoclH worden. 
Oat gaat niet alleen om de o ndersteunende bedrijfsproccssen, zoals de pcnnen en 
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potloc.len, de catering en de schoonmaak, maar ook om de primaire productie
proccssen, waarvoor onderdelen, complete modules en zdfs asscmblage-activiteiten 
wordcn ingekocht. De inkoopfunctie krijgt daardoor steeds meer gcwicht. Dat uit 
zich ondcr meer in een verschuiving tussen de drie deelfunctiC!; die vaak worden 
onderscheiden: 

• strategische inkoopfunctie: make-or-buy beslissing, levcranciersselectie, etc.; 
• tactische in.koopfunctie: bchcer van inkooprelaties, intern en extern; 
• operationele inkoopfunctie: het feitelijkc bcstellen, leveren en betalen. 

Toenemende uitbesteding, het terugtrekken op de core-business, bcrckcnt <lat het 
zwaartepunt steeds meer op de strategische inkoop komt te liggen. Een afdeling 
inkoop moet haar aandacht veel meer rich ten op de strategische corrununicatie met 
leveranciers en veel minder op het verwerken van interne bestelbonnen. Dat vraagt 
om het stroomlijnen van de tactische en operationele inkoopprocessen. 

Figuur Procesbeschrijving voor het elektronisch inkopen. 

Tactische inkoopfunctie Operationele inkoopfunctie 

\ 

Coalrac~, Catalo,,i~> 
\ p '\ \ ··-) P1·oduc1 Best 11 ~ Levtrtn 

actw·trtn 

LI bd1tu l/f bthttr I' Zatit I sdtctit . t tll f en bt!Alen 

j / I ( {_ I 
Rapportage en besturing 

Met name de tactische en operationele inkoopfunctie lenen zich voor e-business. In 
de figuur is de procesbeschrijving voor deze twee functies weergegeven, waarbij 
technisch behccr en managementrapportage als overheadfuncties zijn toegevoegd. 
In totaal wordcn er negen hoofdfuncties onderscheiden: 

48 

1. Contractbeheer: beheer van conunercidc afsprakcn tussen afnemer en 
lcverancier over productpakketten en procedures; 

2. Catalogusmanagement: beheer van de productgcgevens van leveranciers; 
3.Autorisatie: toewijzen van taken en verantwoordelijkheden aan 

medewerkers en controle daarop; 
4. Productselectic: gebruiker in staat stellen producten of di ens ten te 

selecteren; 
5. Bestellen: bes tell in gen plaatsen en berichten uitwisselen over ordcrstatus; 
6.Leveren: combinercn en uitleveren van bestellingen, verzorgen van 

orderstatussen en beheersen van goederen- en dienstenstromen; 
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7. Factureren en betalen: facturen uitwisselen, betaalbaarstellen en betalen; 
8. Technisch beheer: beheer en beveiliging van de infrastructuur; 
9. Managementrapportage: rapporteren over prestaties, registrercn van 

klachtcn en afwijkingen. 

Figuur Functies en rollen in het inkoopproces (bron: handboek EP-NL) 

Onderhoud contract 

Behoefte 
aan produc 

Budgethouder 

Verkoper/Logisticus 

Technisch beheer 

Ordermanager/ 
AssortimentsmanaQer 

Product
wijziging 

Ordermanager, 
Bud ethouder 

Organisatie
wijziging 

Onderhoud catalogus Onderhoud autorisatie 

Select 

Bestel 

Lever 

Administrateur/Cash manage,,.r ____ ~----... 

Factureer en betaati+~l-----i 

Contractbeheerder/Tactisch ;;.in"'k""o""e"'r-------... 

oodzaak voo 
besllssing Rapport 

Management 
rapport 
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Winkelen in een Business-to-Business omgeving 

De winkelwagenmetafoor, bekend van consumentenwebwinkels, komt ook van 
pas in Business-to-Business omgevingen. Bijvoorbeeld bij het toevoegen van 
een bestelfaciliteit aan een reeds bestaande online catalogus bij de Borstlap 
L'vlaslet:r in Fasteners Group, hebben de verschillcnde functies van een winkelwagen 
gediend als uitgangspunt voor de bestelfunctionaliteit. 
Bij het samenstellen van een order worclen alle artikelen eerst in ccn virtucle 
winkelwagen geplaatst. Op de bestaande cataloguspagina's moet daartoe elk 
artikel automatisch door middel van klikken aan de winkelwagen toegevoegd 
kunnen worden, uiteraard met invoering van het gewenste aantal. Bij de kassa 
wordt afgerckcnd: de gehele order in de winkelwageo wordt besteld. 
De winkelwagcn moet op verschillendc maniercn samengesteld kunnen worden: 

• Klanren zocken productcn die in bepaalde afdelingen gegroepeerd op de 
schappen liggen: voor het \rullen van de winkelwagcn moet op bepaalde 
eigenschappen van artikelen gezocht kunnen wordcn, met bchulp van 
de bestaande zoekfunctionaliteit van de internetcatalogus. 

• Klanten die weten op welk schap een product ligt, !open daar met hun 
winkelwageo rechtstreeks heen: gebruikers die artikelnununers (van 
Borstlap danwel van henzelf) ui.t het hoofd kennen, moeten deze recht
streeks kuonen invoeren en zo de artikelen aan de winkelwagen 
tocvoegen. 

• I-Iergebrnik van boodschappenlijstjes: klanten met frequent terug
kerende orders moeten hun winkelwagen kunnen vullen met een oude 
order. Hiervoor is de orderhistorie nodig. Uiteraard moct de klant de 
inhoud van de winkelwagen (een oude order) kunncn wijzigen. 

• De klant moet in de winkelwagen kunncn kijken om te zien wat hij 
geselecteerd heeft: een overzicht van alle bestelregels in de winkelwagcn. 

• De klant moet artikelen uit de winkelwagen weer terug kunnen leggen 
op hct schap: wijzigen van de inhoucl in hct winkelwagenovcrzicht door 
bestelregels te verwijderen of bestelaantallen te wijzigen. 

• De klant moet een reeds gcvulcle, maar nog nict afgerekenclc (bcstcldc) 
winkelwagen kunnen parkeren in <le webwinkel om bij terugkeer de 
winkelwagen weer op te pikken en verder te winkelen. 

• Tcnslottc moet het mogelijk :t.ijn om met meerdcrc winkelwagens 
tegelijk tc winkelen; handig bij verschillende afleveradressen of aflever
clata. Di t parkeren van winkclwagens geeft tevens de 'winkelicr' zclf, i.e. 
Borstlap ecn indicatie van orders die kunnen binncnkomen. 

Zo blijkt de workflow van de supermarkt uitstekend geschikt voor vertaling naar 
de virtuele business-to-business winkel. 
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Functies zoals catalogusbeheer en productselectie (Hoof<lstuk 2) en lcvcren 
(Hoofdstuk 3) wor<len elders behandeld. In dit hoofdstuk over procedures en 
workflow bij e-procurement komen met name catalogusbeheer, autorisatie, 
bes tellen en factureren en betalcn aan de orde. 
E-procurement kan op een originelc wijze bijdragen tot het 'bestelgemak' bij de 
inkoper. In het algerneen kan de verkopende organisatie of een intermediair waarde 
toevoegende 'elcktronische' diensten aanbieden voor de verscheidene hoofd
functies. Zodat het ook in een business-to-business omgeving aangenaam winkelen 
kan zijn; zie het voorbeeld van Borstlap op voorgaande bladzijde. 

4.4. 1 Roi/en 
Bij de verschillen<lc functies in het inkoopproces vervullen functionarissen de 

bijbehorende taken in een bepaal<le rol. ln het voorgaande schema zijn de rollen in 
het inkoopproces weergcgcven . Bij dke rol horen bcpaalde verantw·ocmlelijkhedcn, 
bevoegdheden en autorisaties. Op basis daarvan kunnen procl'dures voor e
procurement worden gedefiniecrd. 

4.4.2 Systeemopzet 

H et ont:werp van de procedures client zoveel mogelijk onafhankclijk van de 
uiteindelijk gekozen systeemconfiguratie te worden gemaakt. Deze afh ankelijkheid 
ontstaat wel indien de systeemconfiguratic wordt verdeeld over verschillende 
partijen en deze part.ijen ook een rol spelen in het gehele proces. 
Dit geldt bijvoorbeel<l voor de keuzes met betrekking tot de plaats van de diverse 
soorten gegevens, te weten artikclgegevens (catalogus), bestelgegevens en lever- en 
factuurgegevens. Al deze drie soortcn gegevcns kunnen zowel bij de leverancier als 
bij de afnemer worden geplaatst. Elke combinatie van keuzes hceft consequenties 
voor de inrichting van het geautomatisccrdc systeem. Indien intcrmediairen worden 
ingeschakeld clan wordcn dczc altijd als vertcgcnwoordiger van een van beide 
partijen gezien. Meer over de rol van intermediairen is te vinden in de Hoofd
stukken 2 en 7. 

D e communicatie vindt plaats in de vorm van transacties tussen mensen 
(medewerkers van kvcrancier damvcl afncmer) en systemen, ondcrstcund door 
schermen, en tussen systemen onderling (uitwisseling van berichten, FDI). 
Transacties tussen mcnscn on<lerling vallen nict onder e-procurement, omdat ze 
onvoldocndc gestructureerd zijn. Ten slotte is er nog bet transacticmcchanisme van 
de alanncringcn, bcrichtcn van systemen aan mcdcwerkers om hen tot aerie aan te 
zetten. 
Procedures voor c-procurement zijn op twee principes gebaseerd: 

• elke bc\verking van gegevens wordt slechts een keer verricht; 
• rollen communiceren op gcsrructureerde wijze via her geautomatiseerde 

sys teem. 
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Standaardisatie 

Cruciaal voor een brede acceptatie van e-procurement is dat er tussen 
inkopende partijen en leveranciers een gestandaardiseerde berichtenuitwisseling 
mogelijk is. Staodaardisatie van de onderlinge procedures vormt hiervoor de 
basis. In Nederland heeft het Electronic Commerce Platform Nederland, ECP
NL, daartoe het voortouw genomen. Metals resultaat het handboek 'Procedures 
voor E-purchasing' van het platform Electronic Purchasing in Nederland (EP
NL). In dit handboek is een standaard voor Electronic Procurement procedures 
uitgewerkt die voor alle partijen een toegankelijke en betrouwbare wijze van e
business mogelijk moet maken. Voor het schrijven van dit hoofdstuk is ruim 
gebruik gemaakt van 'Elektronisch inkopen op een open markt' (NEVI, 
Zoetermeer, 2000), de populaire versle van het handboek. 

Wereldwijd zijn vele activiteiten aan de gang voor het uitwisselen van gegevens 
via internet, waarbij de taal XML (eXtended Markup Language) een belangrijke 
rol speelt in projecten als ebXML. Zo is in Amerika Rosettanet actief voor 
standaardisatie van e-Commerce op het gebied van de elektronica- en de IT
branche. Deze projecten warden gedragen door de samenwerking van grate 
bedrijven, die zich in vele gevallen hebben gecornmiteerd tot toepassing van de 
standaards. Daarom mag verwacht warden dat het in de toekomst goed 
mogelijk wordt om catalogusinformatie uit te wisselen tussen partijen en deze 
op cigen systemen te gebruiken. Zie ook Hoofdstuk 2 

4.4.3 Procedures 
i\Ls de systeemarchitectuur eenmaal is bepaald, kunnen voor de vcrschillcnde 

stappen in het inkoopproces procedures worden opgesteld met bchulp van de 
rollen en de transac tiemechanismen. Een voorbeeld is het autorisaticbchccr. Dit 
moet worden geregeld, omdat de leverancier moet weten welke medewerkers van 
de afnemer bevoegd zijn tot het doen van welke bestellingen. De ordcrmanagcr 
bepaalt welke autorisatie een medewerker krijgt, alleen bestellen of ook fiatteren. 
De contractbeheerder bepaalt wic welke overige rollen mag vervullen. De budget
houder ten s.lotte bepaalt de fiatteringsregels per medewerkersgroep / 
deelassorti.ment. 
Ter verdere illustratie is de procedure voor het bestellen in onderstaande figuur 
gedocumenteerd. In de bestelprocedure zijn drie fasen te onderscheiden: 
• registreren van de behoefte van de bcsteller, na voorafgaande selectie; 
• bestellen van het product; 
• fiatteren van de bestelling. 

52 WORKFLOW EN PRO C EDURES BIJ E-PROCUREMENT 



Figuur EP-NL procedure voor besfellen (bron: EP-NL handboek). 

order:ing 

/ 

•·; . send . r-.fcheck orue1 
~n.5:m atnn,; ~nO:n at:Dn 

(supplJ! r • I R ~qu.Smne.r) 

De procedure kcnt de mogelijkheid van rcserveren van ccn product lopende het 
fiatteringsproces. Bovendien is er een check op beschikbaarheid. Indien deze 
negatief uitvalt, volgt er een alarmcring. De fiattering kan automatisch danwel 
handmatig geschieden, afhankelijk van de regels die daarvoor zijn vastgestcld, 
bijvoorbeeld over een maximumbedrag of de stand van het budget. 

4.4.4 Workf/ow 

( R equ:8:ti>ne l.- ) 

Deze procedures krijgen vervolgens hun vertaling io een administratieve 
workflow. Die workflow bestaat uit een geheel van af te handelcn gevallen 
(casussen), de productiemiddelen (resources, oftewel medewerkers en machines) die 
daarvoor ten dienste staan en de activeringen (triggers) die de uitvoering aanstureo. 
Met behulp van het workflow-begrip kunnen procedures op een gestructureerde 
manier worden gedcfinieerd. \V'orkflow zorgt voor de toewijzing van activiteiten 
aan resources; een workflowsysteem is als het ware de werkverdcler in ecn 
geautomatisccrd administraticf proces. 
Workflowsystcmen zijn complexe applicaties, die niet makkelijk te implementeren 
zijn. Anderzijds zijn ze wel flexibel in de zin dat eenvoudig nieuwe procedures 
ingevoerd kunnen worden. Er zijn op de markt diverse applicaties voor 
workflowmanagement beschikbaar. Daarnaast zijn er intussen ook specifieke e
procurementsystemen verkrijgbaar, zoals Ariba en CommerceOne. Deze kennen 
we! een eigen, vaste workflow voor de elektronische inkoop. En waarschijnlijk 
zullen binnen niet al te lange tijd voor de kleinschaligere toepassingen Office
achtige suites voor e-procurement verkrijgbaar zijn. Die zullen echter ook ecn 
beperkte functionaliteit qua workflow bezitten. Voor de kleinere bedrijven die zich 
mete-procurement willen bezighouden, client zich intussen het aanbod van 
Application Service Providers aan. Dat zijn dienstverleners die e-procurement 
applicaties op abonnementsbasis aanbieden, zodat hun klanten geen omkijken 
hebben naar operatic, onderhoud, updates, e.d. hebben. 
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Doordachte controle 

Invoering van e-procurement vraagt om een hernieuwd doordenken van het 
aspect controle. Er warden nieuwe processen ontworpen, bevoegdheden komen 
vaak meer decentraal te liggen, en de nieuwe technologie leidt tot nieuwe kansen 
op fouten en fraude. Aan controle gaat registratie vooraf. Er valt alleen iets te 
controleren als er iets wordt geregistreerd. Onduidelijkheid daarover, 
bijvoorbeeld over het wel of niet registreren van uitgiftes uit een magazijn, 
nodigt uit tot fouten of fraude. 
De eerste vraag is vervolgens '\vat?". Mogelijke controlepunten zijn: 

• Is er voldoende budget voor deze aanvraag tot bes telling? 
• Heeft de organisatie behoefte aan deze aangevraagde producten? 
• Is de aanvrager gerechtigd deze producteri aan te vragen? 
• Zijn de activiteiten correct uitgevoerd (procescontrole)? 

Belangrijk voor de procesinrichting is oak de vraag "wanneer?". Controle kan 
vooraf, tijdens het proces of achteraf gebeuren. 
Ten slotte rijst natuurlijk de vraag "alles?": wil men alles controleren of zich 
beperken tot steekproeven? 
Deze vragen over de vonn en de omvang van controle-activiteiten kunnen 
uiteraard per product(groep) verschillend worden beantwoord. Daarvoor 
kunnen meerderc criteria warden gehanteerd: 

• \X!aarde (en dus risico) - aanschaf van een computer vooraf controleren. 
• Complexiteit van proces - kans op fouten neemt toe met complexiteit. 
• Gewildheid - hebbedingetjes willen nog wcl ecns verdwijnen. 
• Ovcrige risico's - interne fraude is slccht voor imago van organisatie. 
• Complexiteit van de controle - controleren kost zelf oak geld. 
• \X' erksfeer - niemand voelt zich graag op de vingers gekeken. 

Vaak stuit men nog op de ouderwetse accountancy-principes. Alles moet overal 
gecontroleerd warden, vandaar de formulieren in drievoud en de paraaf van de 
chef op elke bon. Deze cultuur past niet meer in de moderne organisatie waar 
de nieuwe technologie ni.euwe, meer gedecentraliseerde werkvormen mogclijk 
maakt. Bovendien zorgen de elektronische workflowsystemen voor een goede 
traceerbaarheid van transacties. Dat betekent dat controle vooraf of tijdens bet 
proces minder nodig is; er kan altijd nog achteraf gecontroleerd worden. E
procurement vraagt om doordacht controleren. 
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4.5 Organisatie-aspecten 

Invoering van c-procurcment heeft de noclige consequenties voor de bedrijfs
voering in een organisatic. Er verschuiven rollcn, met name in ck inkoop, waar de 
medewerkcrs gccn orders mccr hocvcn 'in te kloppen', maar veel mecr met 
relatiebeheer, lcverancierselectie, e.d., be7.ig 7.ijn. Vaak zitten er ook knelpunten in 
de communicatic. E cn bckcnd voorbeeld is de koppeling van het e-procurement 
sys teem van de afnemer m et het E RP-systeem van de leverancier. De meeste ERP
leveranciers beginnen nu pas in te spelen op e-business applicaties. 
Invoering vane-procurement bctekent heron twerp van ad.ministratieve processen. 
Daarbij moet het aspect controle nadrukkelijk warden betrokken; zie het kader. Er 
warden nieuwe processen ontwerpen, bevoegdheden komen vaak meer decentraal 
te liggen, en de nieuwe technologie leidt tot nieuwe kansen op fouten en fraude. 
Anderzijds biedt de nieuwe technologie nieuwe mogelijkhedeo voor controle, zoals 
de statistische analyse van grate aantallen transacties waarmee eventueel geknoei 
opgespoord kan warden. 

4.6 Performance-verbetering 

Als uiteindelijk een e-procurcmcnt sys teem is gci:mplementcerd, clan komt 
natuurlijk in de evaluatie de vraag aan de orde of het de moeite waard is geweest. 
Met andere woorden, welke verbetering van de performance in het inkoopproces 
levert het op. Daarover zijn nog weinig feiten, maar des te meer vcrwachtingen 
bekend. Zo zal bet inkoopproccs aan snelheid winnen (de doorlooptijd van ecn 
order wordt korter), bet proces wordt meer gestroomlijnd, bet aantal fouten zal 
minder zijn, de transactiekostcn zullcn afncrnen, de voorraadkosten kunnen 
omlaag, enz. Andcrzijds zullen de fysicke handlingkosten omhoog gaan evenals de 
afschrijvingskosten vanwege de investering in bet geautomatiseerde sys teem. Daar 
kan dus een afweging plaatsvinden tussen besparingen en extra kosten. Al is dat niet 
de enige maatstaf, want vaak is betook een kwestie van rneegaan in de markt
ontwikkeling. 
De opbrengsten kunnen echtcr ook immaterieel van aard zijn. Zo "vas de inkoop 
aan de TU/ e voor de gcmiddelde TC/ e-medcwerker een volstrektc black box. Met 
een e-business oplossing is daar verandering in gckorncn; zie de case van bet 
visitckaartje. De winst is transparantic. 

4. 7 Case: het visitekaartje van de TU/e 

Het bestdlcn van visitekaartjes lijkt een eenvoudig proces. Na opgave van de 
gegevens die op het kaartje moeten komen te staan, kunnen toch binnen een week 
100 ex. van bet kaartje warden afgeleverd. 
Zo nict bij de TL) c. Daar was sprakc van een gemiddelde doorlooptijd van een 
visitekaartje van bijna t\vcc maanden. Dat lag in de opzet van bet proccs. Zic 
onderstaande flowchart van bet bcstdproces voor visitekaartjes. 
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Flowchart Het 'oude' beste/proces voor visitekaartjes aan de TU/e. 

l Klant 
························2···· 

(TU/e
medcwerker) 

.... 3 ... 

7 
10 

___. fysieke stroom 

······~ informatiestroom 

FO 

(Front Office 
van Facilitair 
BcdrijfTU/e) 

1. J\.anvraag van klant voor visitekaartje. 

. ...................... 4 

8 
9 

2. Eventuele navraag van FO bij klant inclien er onduidelijkheden zijn. 
3. Antwoord van klant op vragen van FO. 
4. Aanvraag van proefdruk door FO bij drukker. 
5. Proefdruk naar I'O. 
6. Proefdruk naar ldant. 

Drukker 

(extern) 

7. Klant geeft aan reactie op proefdruk (voor akkoord ga door naar 8, anders 
naar 4). 

8. Aanvraag van definitieve druk door FO bij drukker. 
9. Gevraagde hoeveelheid visitekaartjes naar FO. 

10. Gevraagde hoeveelheid visitekaartjes naar klant. 

Uit een analyse van het proces kwamen vier verbeterpunten naar voren. D eze 
konden met behulp van een e-business oplossing worden opgepakt. 
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• De huisstijlregels 
De klanten hadden vaak wensen die botsten met de centrale (huiss tijl)regels 
voor een visitekaartje. 
Deze regels zijn nu ingebouwd in de online catalogus voor het bestellen van 
een visitekaartje. Het invulscherm in deze catalogus toortt automatisch wat 
wel of niet mogelijk is binnen de regels. Daarmee vervallen de stappen 2 en 
3 in de flowchart. 

• Het visualisatie-aspect 
D e klanten konden zich bij opgave van hun wensen geen voorstelling 
maken hoe het kaartje eruit zou zien. Pas als ze na enkele weken een 
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proefdruk ontvingcn, kregen ze een beeld. Als dat niet strooktc met hun 
verwachting, clan moest er weer een nieuwe proefdruk gemaakt worden. 
In de online caralogus kan meteen het kaartje op hct schcrm wordcn 
afgebeel<l en desgcwenst als pelf opgcslagen en afgcdrukt, zodat de klant 
een goede indruk krijgt van de papieren uitvoering van hct kaartjc. Mocht 
dat aanleiding geven tot wijzigingen of correcties in de vcrmckle informatie, 
clan kunnen die meteen worden aangcbracht. Het hele proccs van proef
drukken bij de drukker wordt daarmce overbodig. Daarmee vcrvallen de 
stappen 4 tot en met 7 uit de flowchart. 

• Interactie tussen verschillende bestanden 
Voorheen werden aanvragen bij het FO in Access ingevoerd en vervolgens 
naar een Word-bestand geconverteerd dat per e-mail naar de drukker werd 
verzonden. Dat was een arbei<lsin tensief proces. 
Nu is het mogelijk om vanuit het HTivJIAormulier dat de klant heeft 
ingevuld automatische koppelingen met de de administratic van het FO en 
met de drukker te leggen. Daarmee wordt stap 8 uit de flowchart 
geautomatiseerd. 

• Levertijden 
De levertijd voor ceo visitckaartjc bij de TU/ e was onacccptabel Jang. 
Dankzij bovcngcooemde maatregclco co aodere afspraken over hct 
verzamelen van orders is die lcvertijd drastisch ingckort. Stap 9 uit de 
flowchart kao vervallen, doordat bij het bestellen ecn decentraal 
afleveradrcs, van de klaot of zijn secretariaat, kao wordeo opgcveo. 

Met deze e-business oplossing heeft de TU/ e zijn visitekaartje afgcgcvcn. 

4.8 Case: elektronische berichtenuitwisseling met Raboshop+ 

E-procurement draait op elektronische berichtenuitwisseling. Voor 
Raboshop+ zijo deze berichten gedefinieerd op basis van de EP-NL staodaard. 
Hieronder volgt een fictief voorbeeld (Van de Nieuwenhof, 2000) van eeo 
berichtenuitwisseling voor het opnemeo van eeo nieuw product in de catalogus, eeo 
bes telling voor dat product en de afhaodeliog van die bestelling. 
Danielle Jansen is assortimentsverantwoordelijke Relatiegescheoken. Zij overlegt 
met eeo leveraocier over het opoemeo van een strandbal met Rabobanklogo in het 
assortimeot. Als het zover is stuurt de leverancier een cata!ogusbericht, aan de hand 
van de algernene productgegevens en de bilaterale afsprakeo tussen de leverancier 
en de opdrachtgever, oftewel de assortimentsverantwoordelijke. 
Na controle en goe<lkeuring door Danielle wordt het catalogusbericht verwerkt. Dit 
betekeot dat het inkoopproduct is geaccepteerd in de RaboShop+ . De opdracht
gever koppelt het inkoopproduct aao het verkoopproduct. Voor het verkoop
product kao de opdrachtgever gegeveos wijzigeo of toevoegeo. Er kan nu besteld 
wordeo. 
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Catalogusbericht 

I 'rid 0111.-.·hrijii11~ VrM Ot11.r1iirlid1!( 

Productgegevens Bilaterale afspraken 

Productnurnmcr 11424 OpdrnchtgL"ver D nnicllc Jansen 

Productnanm Strandbal Bcgindatum 0 1-06-2CHJQ 

Omsc hrijving StranJhal Rabo Reiz cn OrnnjcBI. E inJJatum 31-05-2001 

Brutoprijs 1,50 BestelveelvouJ 25 

BTW-code H oag Min_imum 25 

B'l\V-p crcc11tagc 17,5 Maximum 

TrL"fo·oorJcn Strnnd, Bal, Zom er T o ta.1 lprijs 1,40 

.'\ttachmcnts ,'\ fbcclding, HTMT ,-nann1 ll ing, Levertijd 2 

Rabobank Eindhoven wil 50 strandballen wil bestellen en laten afleveren op de 
Kronehoefstraat, bij bet segment Reizen. Deze bes telling wordt verwerkt door de 
RaboShop+ en als bericht Beste/ling doorgestuurd naar de leverancier. 

Beste/ling 

~ 'r/JI Om.t.l1n,ii1i, I t/JI Om~lmjnl~~ 

Bestelgegevens Afnemer adres 

BcstcJnummcr 548446542 Noam Rabobank Einclhovcn 

Pn,JucLnunm1cr 11424 Routecodc 16 

l'rnducr naam Stranclbnl Postcode 5612 l lL 

Onisclirij,·ing SLrandl ial Rabo Rvi~u1 Oranjd31. Plants I ·:inJhm·en 

,\a11Lal 50 Strnat Kronchocfstraat 

llT\Xi-codc lloug 1-1 ui snu mrnt r 87 

B'f\Xi-pcrcentagc 17,5 Land Nederland 

\'aluta Gulden (;ebouw 

Totaalprij s 1,40 Kamer 

Inlcg<lalltm 10-06-2000 Sub 

Lne·rdntum 13-06-2000 PakketniYeau 1 Seginent Rcizen 

Bcs Ldk r naarn Peter de Vries Pakkctn i,•eau 2 -

l:ksi dkr Lck fuu11 040-2466389 Kl;llltiJ en ti f1catie Tnterne iJentif1catie afn emer 

lkstclorganisaLic 

Aflcvcradrcs 

Postcode S684 l'J , 

Plants Hcst 

Strnat De i\fa"' 

I rut :-;nu11111wr II 

J .anJ l\cJcrlanJ 
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De leverancier reageert met een Bestelbevestirzg waarin 
staat wanneer welk deel van de bes telling geleverd zal 
worden. De leverancier kan ook cen dee! van de 
bes telling annuleren. 

De leverancier levert dus 25 ballen op 13 juni en nog 
eens 25 op 15 juli. Peter de ·vries kan nu de status 
van zijn bestelling opvragen in de RaboShop+. Alie 
orders voor het segment Reizcn worden vcrzamcld 
en in een zending verstuurd. Zodra de orders zijn 
gepickt en klaar voor verzending wordt het Verzend
bericht verstuurd, met de identificatie van de zendiog 
voor de verdere logistieke afuandeling. Aflevering 
van de zending gebeurt via het grocpagccentrum in 
Best. Het vcrzendbericht wordt gebruikt om de 
leverdatum voor de klant te berekenen en om het 
groepagecentnun te informcren. 

Zodra Peter de deellevering heeft ootvangen moet hij 
dat in de RaboShop+ bevestigcn. Omdat in het 
verzendbericht de prijs is meegegeven, kan de interne 
doorbelasting naar de klant plaatsvinden, naclat er de 
nodige controlcs zijn uitgcvoerd. De leverancicr 
wordt betaald zodra zijn factuurnummer bckend is. 
Dat kan in het verzendbericht zijn opgcnomcn, de 
leverancier kan ook ecn factuurbcricht versturcn. 

De bestelling kan volledig worden afgchandeld zodra de 
de tweede deellevering binnen is. 

Beste/bevestiging 

Veld 

lkstdnummcr 

\Vurdr gdevcrd 

Statu;;mmun~r 01 

,\antal 25 

DatLm1 13-06-2000 

Statu~ Wurdt gdc~-erd 

Sinr11:;nurnmer 02 

Verzendbericht 

l3cs1dmu11111c-r 548446542 

S1atusnummcr 01 

l'roducrnunm1l'r 

\-. LrLi..:ndnumn1cr 

,\antal 

Tm,~rlprijs 

\ ·a.-; ti..: ko .. <.;tcn 

\ "aluta 

BTW-code 

fflW-rcrcmtagc 

1-<:1 crd.uum 

Factuurbericht 

I dd 

l\cs«c·l11un1mer 

Swlus1ni1 1uner 

Pnxl1.1cn1u111111er 

J;autn1nn11nmcr 

11424 

25487321 

25 

1,4{) 

Culdcn 

lloog 

17,5 

L3-6-201XI 

01 

lH24 

321843778 
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Figuur 

60 

De 'winkelwagen' van Borstlap Masters in Fasteners Group in het central 

warehouse in Ti/burg. 
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5 I E-marketing en -sales toepassingen* 

Wat wil een bedrijf met internet? Alleen contact leggen met de klant, werken 
aan de naamsbekendheid en aan de houding van de klant 0ttractie en Interactie uit 
het AIDA-model, zie kader), of ook transacties (Transactie) tot stand brengen? Of, 
nog verdergaand, de klant ook voortdurend op de hoogte houden van de voortgang 
in de orderafhandeling (Actie). Of zelfs de klant een eigen, afgeschermd domein 
geven, waar voordurend geactualiseerde, klantspecifieke informatie voorhanden is 
over zaken als de beschikbaarheid van bepaalde onderdelen of de onderhoudsstatus 
van eerder geleverde machines, compleet met helpdesk (fleactie)? Dat zijn de 
primaire keuzes. Keuzes die gebaseerd moeten zijn op de product-marktcombinatie 
waar een bedrijf in zit. Keuzes die moet leiden tot besluitvorming over de 
(her)inrichting van de instrumenten in de marketingmix. product, prijsstelling, 
distributie en promotie. En uiteindelijk tot de keuze voor een e-business 
organisatie, binnen de traditionele structuur van het bedrijf of juist daarbuiten. 
In een poging de boot niet te missen storten veel bedrijven zich op een internet
avontuur zonder zich te bezinnen op vragen als: zijn onze producten geschikt voor 
verkoop via internet, is onze markt daarvoor geschikt en, als wij internet gebruiken, 
hoe moet onze marketingmi'< er clan uit zien? 
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een antwoord te geven op deze vragen. 

AIDA-geinspireerd model van internet ' 

• r\ttractie (bijvoorbeeld banners, communities, zoekmachines en links); 
• Interactie (ontwerp website, presentatie, interactie); 
• Transactie (creditcard machtiging, etc.); 
• Actie (interactie tijdens de verzcndfase van productcn); 
• Reactie (klantenbinding, service, productverrijkende diensten toevoegen, 

helpdesk, manuals, remote service en l<lantendomein) 

' R.J . Vogelzang, 'De ontwikkeling van een e-business scan', afstudeerrapport TU/e 
(2000) 

5.1 Promotie 

Met internet beschikken we over een nieuw, interactief, communicatiekanaal 
dat we voor promotie kunnen inzetten. In tegenstelling tot de vaak toegepaste 

1 Teksten: Martin van Zaalen en Frederik Klarenaar. 
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papieren marketingcommunicatie, waarbij de leverancier de potentide afnemer als 
het ware bombardeert met informatie, in de hoop dat de klan t er belangstelling 
voor heeft, client binnen e-business de l<lant naar de site van de leverancier te 
worden gelokt. H et initiatief voor communicatie ligt dus bij de potentide klant en 
niet bij de leverancier. De klant heeft maar een enkele click va n de muis nodig om 
ergens anders naar toe te gaan. Het is dus verstandig om ervoor te zorgen dat de 
klant relevante informatie aantreft en ook actuele informatie. Dat moet er immers 
voor zorgen dat de klant vaker de site bezoekt. 

Zoals in de inleiding gesteld, er zijn langs de lijnen van het AIDA-model vijf 
niveaus van promotie te onderscheiden, van puur in fo1matie f, onpersoonlijk en 
eenzijclig tot interactief en strikt persoonlijk. 
In het eerste geval is het de leverancier die de informatiestroom richting l<lanten 
bepaalt. Het blijft eenrichtingsverkeer. D e interactiviteit, de toegevoegde waarde 
van internet, kan echter een schat aan informatie opleveren over de (potentide) 
kJant. Communicatie over internet wordt gercgistreerd en maakt het dus mogelijk 
om het gedrag en de interesses van klanten Yast te leggen. Over het koopgedrag van 
de rondclickende afnemer kan veel informatie verzameld worden: de gebruiker laat 
een 'spoor' langs de sites die bezocht zijn, de items die daar zijn aangeclickt. Dit 
gedrag ,-an l<lanten kan wordcn vastgelegd in klantenbestanden. 
Nog ver<lergaand, de afnemer kan ook opmerkingen en l<lachten kwijt waarmee een 
marketingdatabase gevuld kan warden. Over l<lachten gesproken: die worden niet 
allecn neergelegd bij de leverancier, maar ook via nieuwsgroepen bij ander 
(potentidc) afoemers. Producten waaraan war mankeert zijn daardoor dus nog 
sneller 'out' terwijl kwaliteit een krachtige, gratis promotie krijgt. 

De ve r1.amelde l<lantinformatic kan weer ingc1.cr warden om toegesneden mailings 
te doen en andcrc juist te larcn. D e trouwc gebruiker van een en hetzelf<lc merk
artikel kan het huismerk (waarop de lcvcrancicr een hogere marge kan 1.ctten) 
voorgehouden krijgen. Up-.,-e//i;'.~ krijgt een nieuwc dimensie als de bestcllcr van een 
bepaald type fineliner ook informatie over anderc, meet luxueuze types tocgcmaild 
krijgt. Hetzelfde geldt voor cmss-sellil~g: degcne die een whiteboard bestclt krijgt dan 
per omgaande gemaild welke bijbehorcndc schrijfwaar in de aanbieding is en welk 
papier zich het best met dit presentaricmid<lcl laat combineren. Anderzijds, degene 
die nooit bijvoorbeeld de milieuvriendelijke producten aanclickt hoeft dus oo k niet 
met dat type product benaderd te warden. 
De databaseopbouw zal van een dusdanigc aard zijn dat one to one marketing 
mogelijk wordt: het benaderen van cen persoon op een wijze en met een inhoud die 
volledig is toegesneden op de persoonskenmerken en het koopgedrag van die 
persoon. E-business kan derhalve een nicuwe dimensie geven aan het customer 
relations management. Overigens mag duidelijk zijn dat deze DM (direct marketing)-
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toepassingen onder de huidige privacywetgeving vallen. Bcs tanden dienen dus te 
zijn aangemeld, met lTn specificatic van het doe! en de inhoud. 
In de B2B-omgcYing zullen vele promotionele activiteiten langs elektronisch weg 
kunnen plaatsvindcn. D e persoonlijke communicatie met de mcdcwerker van de 
klant is gebasecrd op een goed gevulde database en elektronisch dan we! telefonisch 
contact. De emotionele functie van de fysieke winkel, het persoonlijke contact en 
de promotionele kant daarvan, kan in de B2B deels overgenomen worden door 
portals op internet. Aldan niet ondersteund door callcen ters; daar kunnen klachten 
en vragen op persoonlijke wijze worden afgehandeld en krijgt de communicatie met 
de klant toch een menselijk gezicht, of beter, een menselijk stemgeluid. 
Bedrijven doen er, in het licht vane-business, goed aan om de comrnunicatie met 
afnemers te analyseren en vast te stellen welke delen zich lenen voor internet. De 
tijd die bespaard wordt kan dan warden besteed aan extra aandachr voor 
intermenselijke relaties. 

Automatische orderbevestiging 

De Borsrlap ;\![as/en in f'astenei:r Group is een internationale groep van technische 
handelsondernemingen op het gebied van bcvestigingsartikelen en gcreedschap
pen. Her assort.iment telt 120.000 artikclen zoals bouten, mocren en schrocvcn, 
maar ook lijmen en tapes. In het bcdrijf staat het ontvangen en uitlevercn van 
deze goederen centraal en om de klant snel en efficient te voorzicn van de 
gewenste artikelen worden verschillcndc mogelijkheden gcboclen om een order 
te plaatsen. Besrellingcn kunnen worden gedaao per relefoon, fax en post en via 
elektronische bestelsystemen als EDI en Fastlink (stand-alone applicatie vanaf 
diskette geinsralleerd bij de klant en bcstellingcn per modem aan bet ope.ratio
ncle systeem doorgeeft.) Daarnaast beschikt de Horstlap over ekktronischc 
catalogi op ccl-rom en internet met uitgcbreide zoekrnogelijkhcclcn. 
De huidige bes telsys temen voldoen niet mcer aan de eisen van deze tijd. Daar 
komt bij dat vecl klanten van Borstlap het elektronisch inkopen in toenemende 
mate omarmen. I3orstlap ,\;[asters in Fastenen Group speclt in op cleze nieuwe 
siruatie door de dekt.ronische catalogus op internet uit te breiclen met een 
bestelfunctionaliteit; zie ook Hoofdstuk 4. Daaraan zijn de volgende cisen 
ges telcl: de catalogus rnoet toegankelijk zijn voor iedereen, de bes tclfaci.liteit 
alleen voor bestaande klanten; de klant rnoet ccn reeds gevuldc 'winkelwagen' 
weg kunnen zcttcn zodat zij later haar bestelling kan aanvullcn; voor het 
plaatsen \·an ecn o rder moet de ldant ecn mcerzicht van de bestelling en de 
prijzcn krijgcn; tenslotte moet de klant ccn ontvangstbevcstiging ontYangcn. 
r Tet voltooien van de bestclfaciliteit, inclusief automatische orderbevestiging, zal 
plaatsvinden als fase drje van het Si\P R/3 implementatieproces is afgerond. 
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5.1.1 Trends in 828 en 82C 

Het gebruik van e-business in de business to business omgeving ligt het 
meest voor de hand voor concrete, gemakkelijke definieerbare routineproducten. 
H et toepassen van e-business in deze omgeving is goed te realiseren door onder 
andere meer professionaliteit aan de inkoopkant, een kleiner aantal grotere klanten 
met veelal een internetaansluiting en een grotere gemiddelde orderomvang. 
Volgens Durlacher Research groeit de B2B e-business in Europa heel sneL Het 
rapport 'Business-to-Business e-commerce Report: An Investment Perspective' 
concentreert zich op de B2B e-business in de 15 landen van de EG. Startend met 
een omzet van 33 miljard dollar in 1999, zal de B2B e-business jaarlijks met een 
gemiddeld percentage van 107% groeien tot 1,3 biljoen dollar in 2004. 

Tabel 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

828 e-business in Europa (15 landen EU), 1999-2004 ( x miljard). 

$ 33 
$ 76 

$ 159 
$ 366 
$ 766 

$ 1.272 

De landen die het meest bijdragen aan de B2B e-business omzet in 2004 zijn 
Duitsland (S438 miljard), Verenigd Koninkrijk ($301 miljard), Frankrijk ($149 
miljard) en Nederland ($78 miljard). Over heel Europa (15 EG landen) bekeken zal 
het aandeel B2B c-business in 2000 ongeveer 1 % van het BNP vormen. In 2004 is 
dit aandeel ges tegen tot 12,7%. 

De B2C e-business wordt vooralsnog geconfronteerd met distributieproblematiek, 
met name door de grote verspreiding van de eindconsumenten en de lage omvang 
van de bestellingen. 
B2C-promotie via het internetkanaal is echter goed mogelijk. Al moet daarbij wel 
bedacht worden dat grote groepen (vrouwen en de lagere inkomens) nog geen 
internetaansluiting bebben. Het sluit dus een voorlopig een grote doclgroep min of 
meer uit. Maar de voorspellingen geven aan dat dit binnen enkele jaren totaal 
anders zal liggen. Reden temeer voor bedrijven zich via het internet op de B2C
markt te begcven. Oat geldt zclfs voor fast moving consumer~~oods als vleeswarcn en 
groente en andere levensmiddelcn. De bestaande distributiekanalen via veelal de 
supcrmarkt om de hoek zijn niet cenvoudig te beconcurreren vanaf een site op het 
Web. Toch betekent bet niet dat ecn Stegeman of een Bolletje de e-business links 
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mogen laten liggen. Het is immers hoe dan ook een instrument om een relatie met 
de klant op te bouwen. Een worstje kopen via het internet zal misschien niet gauw 
gebeuren, de eindgebruiker kan echter wcl gei"nformeerd worden over de herkomst 
van het vlees, bereidingsmogelijkheden en haar eventuele klachten kwijt en 
beantwoord zien. 
Ook bijvoorbeeld de bankwereld zal naar verwachting voorlopig haar particuliere 
klanten nog niet in hoofdzaak bedienen via het net. Vele consumenten zijn -
terecht of niet - terughoudend om dee! te nemen aan het betalingsverkeer over de 
elektronische snelweg. Maar informeren en communiceren over haar financiele 
producten is goed mogelijk. En in de B2C-markt zijn met transacties relatief kleine 
bedragen gemoeid waardoor de kosten van transactie langs traclitionele weg (veelal 
per post) verhoudingsgewijs hoog zijn; in die zin heeft werken aan internetacces tot 
dergelijke cliensten zin. 
Kortom, ook in de business to consumermarkt kan e-business gebruikt worden om 
een relatie met de klant op te bouwen, meer over hem en haar te weten te komen 
zodat daar ook in de traditionele marketingkanalen voordeel kan worden behaald en 
instrumenten als DM een specifiekere invulling kunnen krijgen. E-business kan in 
deze categorie van product-marktcombinaties een nuttige ondersteunende 
promotionele functie hebben. 
Het internet is in de B2C-sfeer uitstekcnd te gebruiken als informatiefunctie, 
compleet met de interactiemogelijkheden. 
Voorts wordt voorspeld dat de Europese consumenten spoedig van het surfen e.g. 
informatievergaren zullen overstappen op daadwerkelijke aankopen van producten 
en diensten via het internet. Dat zal ook kunnen gelden voor kostbare kapitaal
goederen als auto's. Op termijn kunnen ook die in de B2C-markt we! degelijk hun 
weg naar de klant vinden na een transactie via het internet. \X!aarbij de klant alleen 
nog maar naar een showroom in de buurt gaat om zijn keuze met reele ervaringen 
voor te bereiden. 
B2C e-business zal jaarlijks 140% groeien, verwacht Forrester Research: in 2004 
zullen zo'n 100 miljoen Europeanen online winkelen. De drijvende kracht achter e
business blijft echter de B2B; Forrester schat die voor heel Europa in op zo'n 1,4 
biljoen dollar (93% van de Europese e-business!!). 

Tabet E-business in 2004 (biljoenen dollars). 

N oord-Amerika 
Azie, Pacific 
Latijns Amerika 
Europa 
Oost-Europa, Afrika en Jvlidden Oosten 
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3,5 
1,6 
0,082 
1,5 
0,069 
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5.2 Product 

Welke producten zijn nu geschikt voor om tc vcrkopen via internet? We 
concentreren ons hier vooral op de industriele markt. Er kan een drietal soorten 
wordcn onderscheiden: 

• J\1aterialen en onderdelen. Hierbij client onderscheid te worden gemaakt tussen 
producten die onder het regime van de productieplanning vallen, en de 
overige productiegebonden goederen. Voor de eerste groep wordt veelal 
langlopende contracten afgcsloten met levcranciers waarbij nauw wordt 
samcngewerkt. Transacties kunnen hier worden uitgevoerd via EDI. De 
tweede groep kan worden ingekocht via het internet, mits ze standaard zijn 
of eenduidig genoeg kunnen worden gespecificeerd. Marketingaspecten als 
kwaliteit, prijs, leverbetrouwbaarheid en service spelen dan een belangrijke 
rol; hier is via bet net op in te spelen. 
Bulkmaterialen kunnen via internetveilingsystemen verhandeld worden. 
Gaat het daarentegen om klantspecifieke grondstoffen is verkoop via het 
net niet aan de orde. 
Materialen en onderdelen worden verhandeld op zogenaamde verticale 
marktplaatsen, die zijn toegesneden op een specifieke industrie. 

• Kapitaalgoederen. De investeringsgoederen zijn doorgaans klantspecifiek, en 
vereisen specificaties die tot stand warden gebrach tin een serie van 
persoonlijke onderhandelingen tussen leverancier en klant. Verkoop per 
internet is niet relevant. Voor gereedschappen gelJt dat niet: verkoop door 
een vertrouwde leverancier via het net is zeker kansrijk. 

• MRO (maintenance, repair and operations). Operationele goederen als kantoor
benodigdheden zijn, hct is al ecrder aangegeven, in standaarduitvoering 
goed per internet aan de man te brengen. Voor service geldt: als er geen 
fysiekc interactic voor nodig is, bijvoorbeeld schoonrnaakwerkzaamhcden, 
is de inzet van e-business zeker aan de orde; denk daarbij aan advies via een 
online-helpdesk of online overzichten van verricht onderhoud of 
bestellingen en betalingen door de klant. 

• MRO-producten wordcn verhandeld op de zogenaamde horizontale 
marktplaatsen, die niet specifiek zijn gericht op een bepaalde industrietak. 

Producten die het in zich hcbben in de virtuele schappen uitgestald te worden - in 
bijvoorbeeld ccn clektronische catalogus - zullcn daardoor een kortere levensrydus 
krijgcn. l'vlct internet nemen de communicatiemogelijkheden toe. Daardoor is het 
gcmakkclijkcr actuele productinformatic te verstrekken over meer product
varianten; en mcer toegesneden op de pcrsoonlijke voorkeuren van de klant. Als 
gcvolg daarvan zullen producten cerdcr aan een restyling toe zijn. 
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5.3 Distributie 

E-business hecft belangrijke effecten op de logistiek en de distributie (zie ook 
hoofdstuk 3). In de B2C markt vormt het zogenaamde fulfilment nog stee<ls een 
uitdaging Degene die ecn bock of een CD bestelt wi1 dat nict alleen in een hand
omdraai kunnen Joen, de bctaling en de levering en de eventuele retournering 
(ruilen) moeten evemeer moeiteloos plaats vinden. Als een order in een minuut is 
opgesteld en verzonden en het duurt vervolgens weken voordat bet bestelde wordt 
geleverd zal deze vorm van koop niet zo heel snel aan populariteit winnen. Aan die 
klanteisen is in een B2B-omgeving gemakkelijker tegemoct te komen door het 
overzichtelijke aantal klanten en toeleveranciers, hoewel ook hier deze aantallen 
door het globaliserende effect van internet zullen toenemen. 

De tussenhandel, groothandelaren en detaillisten, met name in de B2B-markt, gaan een 
spannende periode tegemoet. Doordat klanten rechtstreekse kanalen krijgen 
rich ting productiebedrijven kan de informatiefunctie van deze schakel uitgehold 
worden. Hun distributiefunctie daarentegen k.an in bela.ng gaan toenemen (zie ook. 
Hoofdstuk 7). Zeker in de markt van commodities, routine goederen en van 
producten met een korte levenscyclus leeft dat gevaar. Immers routine producten 
zijn bekend bij de klant en worden het liefst efficient en effectief besteld. Een goed 
ingerichte site leent zich daarvoor bij uitstek. Voor producten die in voortdurend 
nieuwe versies worden uitgebracht kan de etalage van het website van <lag tot dag in 
een handomdraai heringericht worden. 
Handelshuizen dienen zich dus terdege te beraden op hun marktpositie. 
Verzekeringstussenpersonen bijvoorbeeld, maar ook reisbureaus en computer
handelaren zullen een antwoord moeten formuleren op de vraag wat hun toe
gevoegde waarde is voor de klant in het tijdperk van de e-business. Zij zullen de 
klanten betere, additionele service moeten bieden, bijvoorbeeld door klant
specifieker en meer persoonsgericht te werk te gaan. Tegelijk geldrvoor de 
opdrachtgever <lat zij de bestaande distributiekanalen zeker moeten betrekken in 
hun 'e-business besluitvorming': een in jaren opgebouwde band tussen tussen
persoon en klant is met een site niet eenvoudig te evenaren. 
Datzelfde geldt voor winkels. Platforms bij uitstek voor het leggen en onderhouden 
van persoonlijk contact met de klant. Voor de aanschaf van meer emotionele 
artikelen, die een meer persoonlijk advies ve~gen van een verkoper, en voor het 
funshoppen blijven dergelijke distributickanalen nodig. Wei zal er daarnaast een 
nieuw soort win.kc! ontstaan: in feite niet meer clan een uitgiftepunt van bestellingen 
van routineproducten die per internet zijn gedaan. Zo kent de Amerikaanse boek
handel Barnes & Noble (www.bn.com)reeds deze twee winkcltypcs. 
Over de tusscnhandel gesproken, er is inmiddels een nicuw virtueel type ontstaan. 
De eigen bedrijfssite hocft niet altijd de enige virtuele toegangspoort te zijn tot het 
bedrij f. Leveranciers kunnen zich via een zogenaamde 'hub' samen presenteren op 
het W\X/\'</ en zo de ldant een veel breder scala van producten aanbieden. Net zo 
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gocd trouwcns als de inkopers; ook die verzamelen zich op de mondialc markt
plaatscn om gcmeenschappelijk en de beste k:waliteitprijsverhonding af tc dwingen. 
Enkele goedc voorbeelclcn zij n te vinden op: 

• \V\V\v.materialnct.com, online marketplace voor kopers en verkopers van 
alle industridc metalen; 

• w·ww. frecmarkets.com, B2B online veilingen voor kopers van metalen en 
vcel andere producten; 

• www.indnstrysuppliers.com, marketplace en business informatie; 
• www.supplicrsonline.com, sourcing gids en inkoopsysteem. 

Hoe dan ook, als het internet zelf gebruikt kan worden om producten te 
distribueren, is de dreiging daarvan voor de tussenhandel reeel. Dit geldt natuurlijk 
alleen voor te digitaliseren producten als software, muziek en video, financide 
diens tverlening, etc. 

De handen ineen slaan 

De pogingen van Toys 'R.' Us om speelgoed via internet te vcrkopen licpen 
spaak op een gebrekkige distributie. Kerst 1999 vormde een absoluut clieptepunt 
voor Toysrus.com toen het niet mogelijk bleek het bestelde op tijd bij de l<lant 
te krijgen. Heel wat kincleren hebben zich toen afgevraagd waarom de kerstman 
hen was vergeren. Amazon.com ging ook in speelgoed en ondervindt weinig 
moeilijkheden met de distributie; de bevoorrading bleek we! een probleem. De 
virtuele boekenverkoper heeft namelijk geen ervaring met poppen en !ego. 7.o 
had Amazon.com te weinig Pokemon-kaarten in huis om de Kersr-rage het 
hoofd te bieden, maar bleef na de feestdagen met grotc onverkocl.ite 
hoeveelheden zitten. Amazon.com en Toys 'R' Us hadclen hulp nodig en 
vonden die bij elkaar door te gaan samenwerken. 
Een ander voorbeeld. De Amerikaanse internet retailer (e-railer) Peapod was 
niet in staat een efficient distributiesysteem op te zetten. Met de overname door 
Ahold wordt de internetmarketing en sales-kennis, gecombineerd met de 
distributiemogelijkheden van Ahold. 
Het lijkt een trend: internetbedrijven en winkeliers uit het bakstcnentijdperk 
gaan de handen ineenslaan. 

5.4 Prijsstelling 
Verkoopprij:zen zijn meesral gebaseerd op concurrentie in de markt, de vraag, 

de kosten of op een combinatie van deze drie, met een accent soms op het een, 
soms op het ander. 
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Het is mogelijk date-business de kosten verlaagt: het gaat daarbij om de transactie
kosten en in sommige gevallen op voorraadkostcn. 1 aarmate het inzicht in het 
gedrag van de klanten beter wordt, kan de clistributie daar beter op worden 
afgestemd. Kosten van fysicke handling kunnen toenemen, omdat de trend met 
e-business is dater meer, maar kleinere, orders worden gegcven. In de retail nemen 
de handlingskosten fors toe, omdat dezc activiteiten traditioneel in de winkel door 
de klanten worden uitgcvoerd (zie ook Hoofdstuk 3). Daar staat tegenover dat 
gei'nvesteerd moet worden in e-business applicaties, hardware en in het personeel 
dat er mee overweg kan. 
Door het internet wordt de markt transparanter. Op termijn kan dat betekenen clat 
concurreren op met name prijs een kwetsbare activiteit wordt voor bedrijven in een 
hoge-lonenland als Nederland. De inkoper kan gemakkelijker prijzen vergelijkcn en 
meer aanbieders, wcreldwijd op het punt van prijs beoordelen. Deze ontwikkeling 
ziet men terug bij de internet veilingplaatsen, en op de m;irktplaatscn waar 
inkopende partijen hun producten door tendering inkopen. Internet wordt ook 
gebruikt om de inkoopkracht te bundden en bij de leverancier lagere prijzen te 
bedingen (zie ook Hoofdstuk 6 en 7). 

E-procurement - het langs elektronische weg inkopen, zie Hoofdstuk 4 - zal het 
inkopen laagdrempeliger maken. Via een paar muisclicken kan elke afnemer in een 
handomdraai zijn of haar bestellingcn doen. Zoals gezegd, het zal leiden tot meer 
en kleinere bestellingen. Dat hceft logisticke consequenties die geld kosten. Het zal 
ertoe leiden dat er een prijsdifferentiatie ontstaat waardoor de klant kan kiezen uit -
ruwweg - snelle maar duurdere levering van een kleine hoevcelheid of een trage, 
maar goedkopere levering van een grote hoeveelheid. 

5.5 Organisatie: traditioneel versus virtueel 

Toe or not toe, that's the question. Maar als die vraag een intultief positief 
antwoord krijgt, hoort daar - zoals gesteld - een doordachte marketingstrategie bij. 
Daarin moet de organisatievorm zeer serieuze aandacht krijgcn. De backoffice 
bijvoorbeeld moet snel kunnen reageren op vragen die per e-mail zijn binnen
gekomen. Niet alleen in woord, maar waar nodig ook. in daad. Zodat ecn vraag om 
reparatie ook daadwerkelijk zorgt voor die monteur met zijn gereedschapskist. 
Dan is de vraag: integreren we het inter.net in de totale marketingorganisatie of 
richten we een totaal nieuwe business unit op om de e-business marketing tot stan<l 
te brengen? Het opnemen vergt, dat staat vast, meer tijd. Het betekent immers dat 
de bestaande organisatie er ecn totaal andere functie bijkrijgt die veelal nict door het 
zittend personeel goed is uit te voeren. Het vergt zoiets als 'affiniteit' met internet. 
E-retail vraagt een heel andere mentaliteit clan real-retail. De consument verwacht 
van de e-retailer al datgene wat je van techniek mag verwachten. Dus geen lange 
wachttijden, maar snelle accurate informatie. En niet te vergeten een klanten
behandeling op maat. 
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Andcrzijds kan het niet de bedoeling zijn met het badwater het kind weg te gooien. 
In de praktijk ontstaan dan ook veel aparte units of geheel nieuwe bedrijven met 
daarnaast de traditionele onderdelcn met hun traditionele functies, althans 
voorlopig. ABN-Amro heeft voor deze nieuwe business vorm een aparte afdeling 
in het !even gcroepen die her gehele scala van bank-producten in de markt zet. 
Amazon.com is met een scheme lei begonnen. Concurrent Barnes & Noble is in 
menige i\merikaanse winkelstraat prominent aanwezig, maar ook nadrnk.kelijk op 
internet te vinden. Dit vergt een zeer gocde (intranet)communicatie tussen beidc 
werelden. The best of both ivor!dr?Vast staat dat B&N winst kan maken, Amazon is 
nog niet zover. 
Het an de re uiterste, volledige integratie, kan leiden tot een te beperkte aandach t 
voor e-business van ecn wat sceptisch personeelsbestand zodat dezc nicuwc tak van 
de marketingsport tussen wal het schip valt. 
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61 E-business en de relatie met toeleveranciers* 

Bij e-business denken we al gauw aan lagere transactiekosten en virtuele 
markten waarop toeleveranciers hun producten en diensten aanbieden. Ook biedt 
internet nieuwe zoekmogelijkbeden met search engines, en gidsen als www.abc-d.nl en 
www.wielevert.com. Daardoor wordt het aanlokkelijk om met meer toeleveranciers 
zaken te doen. De drang om het aantal leveranciets te reduceren neemt af. Zal er in 
de nieuwe economic geen sprake meer zijn van partnership? 
In het E-motion project is bij twee bedrijven, DAF Trucks n.v. en de autobus
fabriek BOVA b.v., onderzocht wat internet betekent bij het inkopen van 
productiegebonden goederen. Vanuit de praktijk is nagegaan op welke gebieden 
internet de communicatie met toeleveranciers kan verbeteren. Dan blijken er veel 
verschillende toepassingen te zijn, mogelijk niet allemaal even revolutionair, maar 
we! evolutionair. Door betere communicatie is de relatie met de toeleveranciers juist 
te versterken. De toeleveranciers worden intensiever in de voortbrengingsketen 
betrokken. \Ve kunnen zelfs gaan spreken van een uitgebreide fabriek. 

6.1 Keuze uit veel leveranciers: van routineproducten tot hefboomproducten 

6. 1. 1 Beste/fen van veel verschillende laagwaardige goederen 

De toepassing van internet die vaak als eerste wordt genoemd is het bestelJen 
van laagwaardigc goedercn die Sterk verspreid door de organisatie nodig zijn, en die 
in veel organisaties het leeuwendeel van de bestellingen vormen (zie de figuur op de 
volgende pagina). We denken daarbij aan drukwerk, onderhoudsartikelen, gereed
schappen, bcvcstigingsmaterialen, werkkleding en promotiemateriaal, maar ook aan 
hard- en software en aan dicnstcn als uitzendkrachten en tijdelijke IT-medcwerkers. 
De structuur van internet op het gebied van mens-machine-intcractie maakt het 
voor het eerst mogelijk om de bestelprocedure te automatiseren, waarbij veel 
verschillende medewerkers veel verschillende artikelen bestellen bij veel verschil
lende leveranciers. De belangrijkste voordelen ten opzichte van bcstelprocedures 
met papieren formulicren mogen duidelijk zijn: kortere besteltijd waardoor de 
goederen eerder beschikbaar zijn en lagere transactiekosten (Hoofdstuk 4). Daarbij 
wordt het inkoopproces van de vele routineproducten overzichtelijker en daardoor 
beter beheersbaar. Immcrs overzichten van wie wat bestelt, zowel per besteller als 
per artikel, zijn eenvoudig te genereren. Ook kan op eenvoudige wijze aan 
gebruikers hun oordeel over bepaalde producten worden gevraagd. D e inkoper 
verkrijgt zo waardevolle informatie waarop hij beleid kan baseren. 

t Teksten: Martin van Zaalen en Leo Haffmans. 
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Een eenvoudige rekensom 

Bij hct bcstcllcn van bijvoorbecld kantoorartikclcn bedragen de administratievc 
aflrnndclingskosten aan inkoopzijdc per order fl. 150,- tot fl. 250,-. IIct kan 
dagen tot zelfs enkelc wekcn durcn voordat de artikclcn op de bcstcmde pick 
zijn afgclcvcrd. Door bestellen via internet dalen de bestelkosten tot fl. 50,-. Een 
eenvoudige rekensom leert dat een investering in een ordering catalogue system 
van bijvoorbeeld Ariba van een miljoen gulden of meer alleen is terug te 
verdiencn als er veel '.Vordt besteld, in de praktijk bij organisaties met tien
duizenden medewerkers. Voor kleinere organisaties is ecn intermediair of 
virtuele markt een mogelijke oplossing. 

Door deze automatisering met !age transactiekosten wordt het gemakkelijk bij meer 
vcrschillende leveranciers goederen in te kopen. Met behulp van zoekmachines en 
via virtuele markten kan men gemakkelijk leveranciers vinden en hierbij bestellingen 
plaatsen. De verwachting is clan dat door internet het streven naar leveranciers
reductic afneemt. 
In elk gcval verlost automatisering de inkoopafdeling van veel routinematige 
handelingen en verkrijgt 'inkoop' een beter inzicht in wat door wie wordt besteld. 
Dczc informatie zal gebruikt warden bij het aanscherpen van de inkoopbehoefte en 
hct sclcctcrcn van leveranciers. De vraag is of, doordat meer specifiekc informatie 
bcschikbaar is, bij het inkopen van routineproducten een meer specifieke bchoefte 
ontstaat, metals gevolg een mecr intensieve relatie met de leverancier? 

Figuur De mogelijkheden van internet bij verschillende strategieen volgens de 

Kraljic's inkoopportfolio.' 

invloed op 
het 
financiele 
resultaat 
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tenderen informatie integreren 

routine producten knelpuntproducten 

bestelkosten ver/agen alternatieven zoeken 

leveringsrisico 
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Het vinden van leveranciers gaat in het internettijdpcrk heel gemakkelijk. Bekend 
zijn de algemene zoekmachines als \vww.altavista.com. Via gidsen als 
www.goudengids.nl, www.abc-d.nl, www.thomasregister.com en 
www.wielevert.com is veel directer naar leveranciers te zoeken. Ook branche
organisaties als de Nevat met \V\vw.nevat.nl bieden speciale zoekmogelijkheden. 
Het voordeel ten opzichte van de dikke boekwcrken is de actualiteit en na enige 
routine gaat het zocken sneller. Via hyperlinks komt men direct op de site van de 
leverancier en hceft zo tocgang tot nog meer informatie. Daarbij speelt afstand geen 
rol, hetgeen internationaal zoeken vergemakl<elijkt. 
Via internet kan zo elke medewerker via virtuele markplaatsen, of direct bij de 
leveranciers bestellen. Internet biedt in principc aan elke medewerker de mogelijk
heid om buiten alle contracten en procedures om bij vreemde leveranciers te 
bestellen. 

Op basis van gerationaliseerde gronden kan men bij een routincproduct kiezen 
voor meer leveranciers en deze leveranciers voortdurend tcgen ellrnar uitspelen. 
Maar er is ook wat voor te zcggcn om voor een zo bepcrkt mogelijk aantal 
toeleveranciers te kiezen. Hct aangaan en onderhouden van ccn relatie met een 
leverancier blijft immers, ook in hct intcrncttijdpcrk, tijd en geld kostm: er mocten 
contractafspraken worden gemaakt en veel zakcn in de wijzc van af\vikkcling van 
transacties worden vastgelegd in de wederzijdsc systemen en organisatics. Ook 
moet de logistieke af\vikkcling worden gcrcgcld, een veelal kostbaar proccs dat het 
des te aantrekkelijker maakt het aantal toeleveranciers zoveel mogclijk te bepcrken. 

Een voor de hand liggcnde eerste stap om tot een efficiente inrichting van dcze 
inkoopprocesscn te komcn is het benoemen van een aantal hoofdsegmenten 
waarover de routineproducten zijn te verdelcn. Vervolgcns is het zaak voor ell< 
segment een leverancier te vinden, de bestc. De keuze voor een bepaald hoofd
segment en de concrete artikelen die daarin vallen kan de inkopende partij voortaan 
baseren op de strategische managementinformatie die vrijkomt uit een electronic 
procurement rysteem (EP-systeem). Bestudering van de omzetgegevens maakt duidelijk 
wat ' loopt' en wat niet. Overzichten die in detail aangeven welke afdeling weil<e 
bes telling heeft geplaatst, zijn eenvoudig te genereren. 
Met ovcrzichten wordt het eveneens gemakkelijker om de vraag te voorspellen. Een 
meer uitgekiend voorraadbeheer wordt hierdoor mogelijk, hetgeen ook kostcn 
bespaart. 

Kortom, ccntraal gcorgan.isccrdc e!eclronic pmmreme11t biedt inzicht in her totale 
inkoopproccs. Met dezc stratcgischc informatic kunnen de proccsscn opnieuw 
worden ingcricht, met lagcrc rransactickostcn en met betere cond.itics als kortere 
levert.ijden, betere kwaliteitsbewaking en lagerc prijzen. In eerste instantie lijkt 
internet de mogelijkheid te biedcn om voor routine producten bij veel verschillende 

E-BUSINESS EN DE R ELATIE MET TOELEVERAN CIERS 73 



lcvcranciers overal 'de krenten uit de pap tc halen '. Maar internet biedt bij deze 
producten ook de mogclijkhcid om de inkoopbchoefte aan te scherpen; een 
leverancier kan, door op deze specifiekc bchocfte in tc spelen, de relatie juist 
verstevigen. 

Samenwerken met /everanciers in dee-business? 

Voor een relatie met een zekere bestendigheid is commitment van beide kanten 
vereist m.b.t.: 

• Kwaliteit, 
• Capaciteit, 
• Levertijd, 
• Prijs/kosten. 

E-business met mogelijkheden voor intensieve communicatie biedt 'the best of 
the world' door: 

• Intensievc informatie-uitwisseling, 
• Goede informatie resulteert in inzicht en beleid, 
• Ease-of-doing-business. 

6.1.2 Tenderen: /everanciers tegen e/kaar uitspelen 

H.ieronder gaan we in op het volgende segment van de inkoop- en 
leveranciersportfolio: de hefboomproducten, dure producten waarbij de inkoper in charge 
is. Hierbij blijkt dat ook dit segment een eigen e-business toepassing kent. 

Bij hefboomproducten denken we aan producten als d.ieselolie, energie, aan bulk
chemicalien, plaatstaal en standaard halffabrikaten, en ook aan zoiets als rem
schoenen voor auto's. Switchen van leverancier naar leverancier is bij deze meer 
standaardproducten relatief gemakkelijk. Omdat de kosten van deze producten een 
verhoud.ingsgewijs groot dee! van prijs van het eindproduct bepalen is het al gauw 
de moeite waard om van leverancier te wisselen bij een gering prijsverschil. Dit 
maakt een slimme manier van onderhandelen interessant. 
Het e-business-antwoord op deze verhouding tusscn inkoper en toeleverancier is 
openbare aanbested.ing of tendering, en nu dus de internet-veiling. Op virtuele markt
plaatsen kan een reder een bod doen op een partij olie beschikbaar in Singapore, 
nodig voor het vrachtschip dat een week later die haven aandoet. Maar de reder 
kan, als de markt wat ru.imer is, ook zijn vraag zelf op de internetveiling droppen en 
de beste bieder de olie laten leveren. 
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Het voordeel van internet is dat alles volgens een vooraf afgesprokcn procedure 
verloopt, terwijl door de snelle communicatie de procedure toch sncl en efficient is 
af te handelen. Zo kan men tot een objectieve beoordeling komen. Vooral bij de 
overheid en de nutsscctor, die volgens de richtlijnen van de EU objectief moeten 
handelen, krijgt deze vorm van e-business veel aandachtrr 
Na het opstellen van de specificaties worden de potentide leveranciers ingelicht en 
worden elektronisch informatie (Reguest For Information (RFI)) en voorstellen 
(Request For Quotation (RFQ)) uitgewisseld. Steir een leverancier een toelichtende 
vraag, dan krijgen aJJe leveranciers de vraag met bijbehorend antwoord elektronisch 
toegespeeld. Alie mededingers beschikken zo over gclijke informatie. Persoonlijke 
communicatie, die kan leiden tot 'bevriende' )everanciers, wordt :wveel mogelijk 
uitgesloten. De biedingcn van de mededingers zijn direct zichrbaar re maken, 
desgewenst anoniem~ Met internet duurt het eigenlijke veilen kort, bijvoorbeeld 
een uur, maar rekenen we al de voorbereidingen mee, clan is er geen werkelijke 
tijdwinst ten opzichte van traditionele vormen van aanbesteden. 
Ervaringen met downward auctions laten zien dat vooral tegen de sluitingstijd van 
inschrijving de bieders een geweldige compctitic aangaan, met als resultaat dat de 
uiteindelijke prijs 10% tot zelfs 30% lager uitkomt dan via de traditioncle manier 
van inkopen"'. Het gevolg is nogal enthousiaste reacties op deze wijze van inkopen. 

E-business kan relaties danig verstoren 

E-business kan hechte relaties die al jaren stand houden danig verslechteren. Zo 
nam een divisie van Philips cnige tijd terug het initiatief tot een virtuele veiling. 
Per internet wilde men een groot aantal metalen kasten verwerven als behuizing 
voor bepaalde medische apparatuur. Deze kasten werden al sinds la~ 
geproduceerd door een onderdeel van Stork. Deze partij was niet vooraf op de 
hoogte gesteld van bet initiatief, maar werd natuurlijk we! uitgenodigd aan de 
veiling deel te nemen. De eerste reactie was vooral een boze. De tweede in de 
trant van: "Laten we toch maar meedoen, we doen hier ervaring mee op." Stork 
won niet. Was de historische prijs, van Stork, 100 Euro per kast, Philips kon 
deze nu gaan ink.open in Oost Europa tegen een prijs van 70 Euro per stuk. 

Philips was tevreden, want zij zien de kasten als 'build to print', plaatwerk waar 
geen 'slimmigheid' meer aan is toe te voegen. Bij Stork zag men dat cvenwel 
anders. Volgens de R&D-afdeling van Stork waren er mogclijkheden voor een 
re-design. Hier was men zeer ontstemd, omdat men als trouwe relatie niet de 
kans had gekregen zijn kunnen te bewijzen. Het product wordt inmiddels niet 
meer gemaakt door Stork. 
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\Xfd is er bij veilingen nog een kanttekening te plaatsen bij de behaalde successen 
van de 10% tot zelfs 30% lagcre prijs. Bij gocderen waarvoor veel aanbieders zijn, 
waarbij sp_rake is van vollecligc concurrentie, stabilisecrt de prijs op den duur even 
boven de kostprijs. Door verstoringen in vraag of aanbod, of door een nieuwe 
vorm van onderhandelen kan de prijs tijdelijk afwijken. N a enkek keren hebben de 
todeveranciers het spel van veilen door. Of clan nog hetzel fde resultaat wordt 
behaald is de vraag. 
l'vfaar wat belangrijker is, over specificaties en levertijd zijn vaak nog mogelijkheden 
voor onderhandelen, ook bij hefboomproducten. Een veiling of openbare aan
besteding beperkt deze onderhandelingen, maakt dit zelfs onmogelijk. In feitc gaat 
tenderen in tegen de trend van meer inkopen op basis van 'functies' in plaats van 
'spccificaties', om zo de kennis en het innova tievermogen van de leveranciers te 
bcnutten. Tenderen is niet te combineren met earfy supplier involvement en co-makers hip. 

6.1.3 Verschuiven van machtsrelaties, van het ene naar het ander segment 

Hierboven zijn de routine en hefboomproduc ten besproken, de producten 
waarbij de inkopende firma kan k.iezen uit verschillende leveranciers. Een luxe 
positie, en toch kan er reden zijn die tc laten varen. Zo kan het voor een auto
fabrikant aantrekk<:lijker zijn niet !anger losse componenten in te kopen bij 
vcrschillcnde leveranciers, maar kant en klare modules. De fabrikant gaat clan op 
een 'hogcr' niveau inkopen en legt een groat dee! van de logistieke inspanning neer 
bij zijn toclcvcrancier. Maar het verplaatsen van verantwoordclijkheid is ook hct 
vcrschuiven van macht. Di t kan impliceren <lat het moeilijkcr wordt van levcrancier 
tc vcrandcren, hetgeen automatisch betekent <lat meer invloed en macht bij de 
toclcvcrancicr tcrcchtkomt. 

D oor de opkomst van de e-business zal voor menig groothandel en distributeur het 
aantal merkbare concurrenten tocnemcn. E en methode om de concurrentiepositie 
te verstevigen is meer /oeL~evoegde waarde leveren aan het product, mecr dan door het 
enkel opslaan en verplaa tsen ervan. Direct denkt men clan aan ecn e-cata/ogue !}Siem, 
maar er is meer mogclijk. Zo kan een leverancier van bevestigingsmiddelen 
adviseren op het gebied van assemblage, design far assembfy, of de voorraadbeheersing 
voor zijn rekening nemen . D e toeleverancier van kantoorartikelen kan bijvoorbeeld 
de voorraad briefpapier, inclusief het bijbestellen bij de drukkcr, voor zijn rckening 
nemen. We hebben het dan over vendor managed inventory (zie ook Hoofdstuk 8, de 
betreffende cases tudy). Door goed te luisteren naar de behoefte van de afnemers 
blijkcn er vaak mogelijkheden om te differentieren ten opzichte van de 
concurren ten. 
In de B2C-markt is de logistiek, zoals eerder gesteld, een heet hangijzcr. Bestcllen 
kan snel, ook van kleine hoeveelheden, maar het transport daarentcgcn is 
vcrhoudingsgcwijs traag en kostbaar. In die markt zullen vele, kleine distributie
ccntra, bijvoorbedd bij benzinestations, moeten warden ingericht. 
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In de B2B-omgeving kan eerder worden volstaan met een klein aantal overslag
punten en transporuniddelen en een beperkt aantal vaste routes. Immers, zowel het 
aantal leveranciers als het aantal afoemers is cloorgaans beperkt. Deze s_ituatie biedt 
interessante opties voor meer toegevoegde waarde. 

Meerdere VMl-partnerships 

Vendor Managed Inventory houdt in dat de producent e.g. de leverancier 
verantwoordelijk is voor de voorraden van de afnemer. Dit betekeot dat de 
leverancier de voorraadhoogtes in de gaten houdt en zelf beslist over aanvulling. 
Het plaatsen van aanvulorclers is dus niet meer nodig. 
VMI is een partnership met als doe! bet verhogen van de supply chain 
efficiency. Aan de basis l.igt een intensieve gegevensuitwisseling. Dagelijks 
worden voorraadstatus, verkopen en dergel.ijke verstrekt aao de leverancier. 
Deze informatie wordt veelal via EDI-berichten naar de partner gestuurcl. Het 
voordeel is dat de leverancier beter kan zien welke werkelijke behoeften de 
afnemende partij heeft. In de huidige gang van zaken komt het nogal eens voor 
dat afnemers meer bestellen clan ze direct als voorraad nodig hebben. Terwijl de 
leverancier een te geringe voorraad bee ft om die bes telling te honoreren en die 
van andere afnemers. Met andere woorden, met VMI kan er het meeste claar 
geleverd worden waar de nood het hoogst is. Zie de figuren op de volgende 
pagma. 

Een voordeel is ook dat leverancier en afoemer een partnership kunnen aangaan 
en hechter kunnen gaan samenwerken. Afnemer Aspa Kantoorartikelen en 
leverancier Avery wilden onderzoeken of een gezamenlijk VMI-traject voor
delen zou opleveren. In het kader van het E -motion project is <lit ooderzoek 
oitgevoerd. Het bleek clat introductie van vrvn op korte termijn geen voordelen 
boocl. De kosten voor software en implementatie zouden dusdanig hoog zijn 
dat ze pas na vijf jaar zouden zijn terugverdiend. Wei is voor Aspa interessant 
met meerdere grotere lcveranciers VMI-partnerships aan te gaan. Dan zijn de 
verlaging van kosten en Yoorraad dusdanig dat de investering veel sneller is 
terugverdiencl. Voor Aspa betekent het teveos dat ze de e-business trendsetter 
blii ft. 
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Figuur Situatie zonder VMI Situatie met VMI 

6.2 Gespecialiseerde leveranciers: 

van knelpuntproducten tot strategische producten 

6. 2. 1 Knelpuntproducten 

De bottleneck- of knelpuntproducten vertegenwoorcligen, ten opzichte van de 
kostprijs van het eindproduct, weinig waarde. Het probleem voor de inkoper is 
gelegen in het feit dat de toeleverancier een monopolicpositie heeft. Wie 
bijvoorbeeld eenmaal een bepaalde vorm van automatisering heeft doorgevoerd is 
voor het onderhoud vrijwel vollcdig afhankelijk van de softwareleverancier. Bij veel 
reserveonderdelen, maar ook bij specifieke producten komen we deze situatie 
tegen. De relatie met de leverancier is volgens de inkopende partij te hecht. D e 
algemene strategic van de inkopende partij in deze is levering zeker stellen en 
altcrnatieven zoeken. Bij beide kan internet weer een rol spelen. 

Voor het zoeken van alternatieven biedt internet mogelijkheden, zoals reeds 
vermeld. Bij zowel DJ\F als Bova hebben de studenten een overzicht gemaakt van 
interessante websites. D e inkopers toonden veel belangstelling hiervoor en raakten 
snel vertrouwd met deze uitgebreide zoekmogelijkheden. Maar verder zien ervaren 
inkopers dit roch meer als een positieve aanvulling op alle andcre mogelijkheden 
om met leveranciers in contact te Immen. 

Leerzaam was Je ontmoeting tussen BOVA b.v. te Valkenswaard en een aantal 
leverancicrs over het onderwerp knelpuntproducten en leverbetrouwbaarheid. Al 
spoedig bleek dat inkoper en leverancier anders tegen knelpuntproducten aankeken. 
De inkopende partij noemde als knelpuntproduct een onderdeel dat op een moei
lijkc bereikbare plek werd gemonteerd. Bij niet voorraclig zijn van dit onderdeel zou 
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verdere montage niet mogelijk zijn. \Toor de levcrancier was dit echter een routine 
product, waarvoor hij ook nog alternatieven kon leveren. Leverbetrouwbaarheid 
vormde hier geen probleem. 
Anders was het bij een product dat in de ogen van de inkopcr er standaard uitzag. 
De leverancier melde cchter dat dit een weinig gangbaar product was, dat hij enkel 
voor deze klant in voorraad hield. Leverbetrouwbaarheid was hierbij moeilijk te 
garanderen, vooral als de vraag Sterk zou varieren. 
Toen kwam de vraag bij de inkoper op: "\Velke informatie heeft u als leverancier 
nodig om meer leverbetrouwbaarheid te garanderen?" De leverancier zou erg 
geholpen zijn als hij inzage had in de productieplanning, juist wat betreft dit 
specifieke knelpuntproduct. Omdat deze planning voortdurend wordt 
geactualiseerd betekent dit een continue informatiestroom. Internet kan hier perfect 
uitkomst bieden. Door de leverancier via in-, of extranet (een gesloten net, we! 
toegankelijk voor de geautoriseerde buitenstaander) inzage in eenforecastvoor de 
bestellingen te gcven kan hij meer garantie bicden wat betreft de lever
betrouwbaarheid (zie onderstaande figuur) . 

Figuur Met behulp van extranet is voor beide partijen continu actuele informatie 

beschikbaar. 

informatie ......... 
kennis 

extra net-platform 

6.2.2 Strategische producten en strategische /everanciers 

Het kan voor ecn uitbesteder om slrat~~ische redenen - omdat hij zich zo meer 
kan concentreren op zijn eigcn kernactiviteitcn - aantrekkelijk zijn ccn dee! van het 
ontwiklclingswerk en de logistieke inspanning necr te leggcn bij de toeleverancier. 
Er ontstaat clan een situatie waarin een klantspecifiek product, dat een hoge waarde 
vertegenwoordigt in het eindproduct, door efo leverancier wore.Ir gclcverd. De 
belangen zijn groot, voor zowel de uitbestedcr als voor de leverancier. Hoe de 
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machtsbalans tussen beide partijen er precies uit ziet zal van geval tot geval 
verschillen. Het tot stand brcngen en onderhoudcn van dergelijke relaties is in elk 
geval een hvestie voor de lange termijnvi 

De vraag welke toeleverancier de beste partij is, is via internet niet snel en efficient 
te bcantwoorden. Daar is langdurig, en veelal in de eerste plaats, persoonlijk contact 
voor nodig. Dit is tijdens het E-motion project in gesprekken met zowel inkopers 
als leveranciers meermalen benadrukt. De vereisten van een dcrgelijke relatie, 
waarin een veelheid aan variabelen een rol speelt, zijn via het medium van internet 
niet goed te definieren. Hooguit valt een allereerste orientatie te plegen, als eerste 
stap in een strategische uitbestedingsrelatie. 
Maar vervolgens zijn er we! e-tools om de relatie te bestendigen. Het is voor de 
uitbesteder evenzeer van strategisch belang te weten en bevestigd te zien of een 
toeleverancier de ontwikkelingen kan volgen. De kwaliteit van nu is morgen niet 
meer voldoende, de kosten moeten voortdurend omlaag. En juist de dagelijkse 
praktijk biedt de leerschool voor continu verbeteren, met veel kleine stappen tot 
zelfs innovaties. 
Internet, of beter gezegd extranet (want de informatie moet we! vertrouwelijk 
blijven), biedt uitstekende kansen voor intensieve uitwisseling van vele gegcvens. 
Het voordeel ten opzichte van andere communicatiemiddelen is de snelle 
vcrzending, het gemak van archivcren, informatie digitaal beschikbaar en daardoor 
vcrdcr tc bcwerken, gemaJ<l<;elijk door te zenden en te beantwoorden. Het is aan 
uitbesteders en leveranciers de internet-uitdaging aan te grijpen om zo voortdurend 
te lcren en zo de relatie te bestendigen. 

\Xie nemen als voorbeeld Total 011ali!J'· Zowel de uitbesteder als de toeleverancier 
hanteren een plan van continu verbeteren. Bij beide kwaliteitsplannen staat het door
lopen van de Deming-cirkel (plan-do check-act) centraal. Maar beide systemen 
staan los van elkaar. Het ene plan houdt op bij de fabriekspoort van de uitbesteder, 
om opnieuw te beginnen bij de ingang van de toeleverancier. Een extranet-website 
kan deze kloof overbruggen (zie onderstaande figuur). Afkeurrapporten, kwaliteits
metingen, vendor rating worden sneller en meer systematisch aan de leverancier ter 
beschik.king gesteld, waardoor deze sneller kan reageren. Vanzelfsprekend is dit ook 
met post, telefoon en fax uit te voeren, maar de hiervoor genoemde voordelen van 
internet maken <lat dit communicatieproces meer gedisciplineerd verloopt. 
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Figuur Een kwaliteitssysteem tussen uitbesteder en toe/everancier. 

extra net-platform 

Er is meer vereist clan continu verbeteren, ook ech te verbetervoorstellen, innovaties 
zijn nodig om met de marktontwikkelingen mee te gaan. O ok hier weer is een 
extranet website een uitkomst als ideeenbus tussen de bedrijven. Dit gee ft een 
structuur waarop de toeleverancier wordt uitgedaagd ideeen te plaatsen. Via een 
track and trming sys teem kan hij volgen o f zijn idee in behandeling is genomen en 
wat de uitslag is. 
Zo wordt voorkomen dat goede ideeen op onvtuchtbare bodem tcrech tkomen van 
drukbezette inkoopmanagcrs, die andere prioriteiten hebben. E -business maakt het 
'ideeenverkeer' intensiever en stimuleert continu verbeteren en innovcrcn. 

E-business prijs 

Stork heeft in het kader van de strategische herorientatie de groeiambities in de 
e-business gedefinieerd. Ir. Hans Bouland, lid van de Raad van Bestuur, vindt 
het belangrijkste van e-business dat er kennis wordt gedeeld. Stork gebruikt zijn 
intranet vooral voor bet ontwikkelen van kennismanagement. "\'\.'e hebben een 
task-force e-business ingesteld die de ideeen op dit terrein indexeert en de 
invoering ervan bevordert. Medewerkers worden aangemoedigd met ideeen te 
komen door maandelijks cen e-business prijs toe te kennen. D e eerste 
toekenning ging naar een medewerker die zich verdienstelijk had gemaakt met 
de oprichting van een e-busincss jongerenplatform binncn Stork. Om kcnnis 
ook op dit gebied met elkaar te kunnen dclen, wordt in hoog tempo ccn 
intranetstructuur gerealiseerd." (Uit Technisch Weekblad.).'ii 
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\V'enst men bij productontwikkeling de leverancier te betrekken, clan is intensieve 
informatie-uitwisseling noodzakelijk. Hiervoor zijn speciale Product Data 
Management-systemcn ontwikkeld. Maar deze zijn kostbaar en daardoor niet altijd 
bij alle levcranciersrelaties toepasbaar. Op een intranet kan de leverancier de actuele 
standaarden en normen beschikbaar stellen. Tekst en tekeningen zijn op intranet te 
plaatsen. Het voordeel is dat bij communicatie beide partijen over dezclfde actuele 
informatie beschikken. 
Kortom, e-business kan samenwerking een sterke innovatieve impuls geven. Het 
maakt het mogelijk toeleveranciers optimaal te laten meedenken over de oplossing 
van het probleem van de klant. Juist bij strategische producten is de kennis van de 
leverancier onontbeerlijk en dat begint met informatieoverdracht. Het kan leiden 
tot een win-win situatie voor de betrokken partners. 

Internet biedt de mogelijkheid om de relaties met toeleveranciers intensiveren, 
zeker als het om het gezamenlijk maken van hoogwaardige producten gaat. Het 
inruilen van toeleveranciers zal er zeker niet door toenemen. Zoals gezegd, het 
opbouwen van een goede relatie tussen afnemer en leverancier kost beide partijen 
heel vecl inspanning en tijd. Dankzij internet kan dat intensiever en sneller. 

6.2.3 Praktische operationele aspecten 
Bij het E-motion project is door studentcn bij OAF Trucks en BOVA (zie 

ook Hoofdstuk 8, de betreffende casestudy) nagegaan welke informatie in de 
praktijk tusscn uitbesteder en leverancier wordt uitgewisscld en waarbij internet als 
communicatiemiddel een rol bij kan spelen. \V'e noemen er hier een aantal voor
beelden met betrekking tot strategische, productiegebonden goederen: 
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• Samenwerkende partijen bestaan dikwijls uit grote organisaties met tal van 
specialisten met elk hun eigen vakgebied. Functies van personen en 
afdelingcn liggen niet vast maar zijn door overnames, reorganisaties en ook 
personele mobiliteit aan voortdurende verandering onderhevig. Oat maakt 
het voor partners op afstand vaak niet eenvoudig te bepalen wie waarvoor 
verantwoordelijk is, zeker niet in dynamische, snel groeiende organisaties. 
Het doeltreffend contact leggen is clan ook gebaat bij het helder neer zetten 
van organisatiestr11ctuur inclusief de betrokken personen en hun adres
gegevens op een extranet. 

• Ecn bedr!Jfskaiendervan zowel uitbesteder als van de leverancier geeft 
eenvoudig inzicht in wanccr er bijvoorbeeld bedrijfsvakanties zijn en dus 
niet kan worden geleverd. 

• Ook de inkoopvoonvaarden, en verder door de afnemer gehanteerde 
standaarden en normen, :zijn prima geschikt om op intranet te plaatsen, 
zodat de bedrijven waarmee wordt sa.mengewerkt gcmakl<elijk en wanneer 
gewenst up-to-date deze voorwaarden kunnen binnenhalen. 
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• Hetzelfde geldt voor de constructietekeningen. Een fenomeen dat voortdurend 
aan verandering onderhevig is. Alle betrokkenen kunnen wanneer en waar 
nodig direct toegang krijgen tot de laatste versie. Het gezamenlijk met 
andere betrokkenen per internet becommentarieren en telefonisch 
bespreken wordt dat een stuk eenvoudiger. Voor het gelijktijdig met 
partners ontwikkelen en bcwcrkcn van tekcningen zijn systemen als 
Product Data Interchange weliswaar meer geschikt, maar gedurende de 
operationele uitlevering volstaat voor inkoop en productie een extranet
oplossing. 

• Ook de planning laat zich via imranet optimaliseren. Een toeleverancier kan 
vaak wel beter getimed aanleveren, als hij maar weet wanneer wat nodig is. 
Die kennis is nu dikwijls bij de afnemer aanwezig maar de communicatie 
van deze aan constante verandering onderhevige schema's naar derden 
vraagt te veel stappen om die inzichten ook consequent ter beschikking te 
stellen. Zeker als de productieomvang fors toeneemt is het van groot 
belang dat toeleveranciers hier bijtijds op kunnen inspclen en de afnemer 
ook weet in welke mate dat het geval is. Nu nog vergt het weken voordat 
een capadteitsbriqf, waarin de verschillende onderdclen van een toeleverancier 
kunnen aangeven welke capaciteit zij kunnen zetten tegenover de gestelde 
vraag, haar ronde heeft gemaakt en terug is bij de afnemer. 

• Bij het kwaliteitsproces van continu verbeteren biedt de internettechnologie 
efficiente communicatiemogelijkheden. Een afkeurrapport is direct via het 
extranet voor de leverancier beschikbaar, waardoor hij eerdcr de noodzake
lijke verbeteracties kan ondernemen. De leverancier kan wekelijks een 
kwaliteitsmeting beschikbaar stellen en bijvoorbeeld maandelijks een 
vendor rating opmaken. Direct beschikbare, digitale informatie, gemakkelijk 
te archiveren en te verwerken, moet het mogelijk maken dat het proces van 
continu verbeteren versneld. Het Derning-wiel kan men sneller doorlopen 
omdat de 'check-informatie' en 'planvoorstellen' sneller worden verzonden. 
De kwaliteitsmanagers van uitbesteder en toeleverancier kijken gelijktijdig 
naar dezelfde gegevens, waardoor een kwal.iteitsprobleem hun gezamenlijk 
probleem wordt. Zo krijgt de uitgebreide fabriek gestalte. 

• Bovenop kwaliteitsverbetering verwacht een uitbesteder van zijn 
strategische lcveranciers dat zij met wezenlijke voorJ·tellen voor verbetering 
komen. Het uitnutten van het innovatievermogen van de belangrijkste 
toelcvcranciers wordt meer en meer een belangrijk issue voor uitbesteders 
in het verwerven van een goede concurrentiepositie. Een ideecnbus op 
extranct, waar de leveranciers worden uitgenodigd hun vindingrijkc 
verbetervoorstellen te plaatsen. De uitbesteder kan bctcr ideeen uitlokken 
door een goede probleemomschrijving, bijvoorbeeld met een analyse van 
zijn total cost of ownership. Met een track and trmi1~g sys teem kan de leverancier 
volgen of zijn idee wordt opgepikt. 
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De 'vinst die met implementatie van deze operationele ingrepen te behalen is laat 
zich raden: heldere communicatie voorkomt misverstanden, kwaliteitsverbetering 
wordt eerder bereikt, innovatieve voorstellen voor verbeteringen worden eerder 
gegenereerd en opgepikt. Operationele ingrepen die uiteindelijk een belangrijke 
pijler vormen voor de strategische concurrentiepositie van de uitbesteder. 
Succesvolle intensieve samenwerking met de strategische toeleveranciers is de 
oogst, en niet zozeer in besparing op papier en kosten van andere communicatie
middelen. E-business maakt het mogelijk dat samenwerkende partijen intensiever 
met elkaar communiceren en veel beter op elkaar raken ingespeeld; als behoren ze 
tot een organisatie. 

6.3 Beveiliging en implementatie van het bestelsysteem 

i\fhankelijk van de situatie, zoals de aard van het bedrijf met seriematige of 
projectmatige productie, of de bestelfrequentie, hanteert men een bestelsysteem 
dat kan varieren van bestellen via telefoon/fax tot volledig geautomatiseerd met 
Electronic Data Interchan,~e (EDI). Daarbij is ook van belang hoe de bestellingen 
voortkomen uit de productieplanning en hoe de koppeling is met de Enteiprise 
Resource Planning (ERP) en hoe het bestelsysteem hieraan is gekoppeld. 
BOVA b.v. in Valkenswaard is een innovatieve onderneming waar men per week 
twaalf autobussen produceert, een aantal dat de komende jaren nog fors zal 
toenemen. Bij DAF Trucks n.v. bouwt men meer clan honderd vrachtauto's per 
dag, en ook daar heeft men ambitieuze groeiplannen. Bij beide bedrijven is build to 
order een vast uitgangspunt, immers gezien het grote aantal productvariaties is 
bouwen op voorraad uitgesloten. Beide bedrijven kunnen hun levertijd naar hun 
klanten alleen waar maken als zij wat betreft kwaliteit en leverbetrouwbaarheid op 
hun todeveranciers kunnen vertrouwen. 
r\ls het gaat om de bestelfrequentie zijn er veel verschillen tussen beide bedrijven. 
Bij DAF is gezien de hoge bestelfrequentie een uiterst betrouwbaar bestelsysteem 
noodzakclijk. V eel goederen worden per dag of zelfs per dagdeel bestcld. De 
productielijn mag niet stil vallen en voor correcties is geen tijd. Van daar dat hier 
98°/c, van de productiegebonden goederen via EDI worden besteld. Bij BOVA is de 
bestclfreguentie cerder per week, en clan nog met lagere aantallen. Ook betrekt 
BOVA onderdelen bij kleine leveranciers die niet over geavanceerde systemen 
beschikken. I Iier volstaat bes tellen via fax en binnenkort via internet. 
In een onderncming van enige omvang zal de inkoopafdeling al een databestand 
aanleggen met ta! van gegevens over de leveranciers. Dit bestand moet toegankelijk 
zijn voor bepaalde medewerkers. Sommige medewerkers mogen inzien, anderen 
mogen gegevens toevocgen en bewerken. Ook zijn bepaalde gegevens bestemd 
voor de toeleveranciers, zoals inkoopvoorwaarden en vendor rating. Het data
bestand zal gekoppeld zijn, of dee! uitmaken van de Enterprise Resource Planning. 
Vooraf moet warden geregeld wie toegang heeft tot welke gegevens en hoever die 
toegang gaat, enkel inzicn of ook bcwerken en toevoegen. Daarbij is de beveil{~ing, 
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zeker als er externe verbindingen komen, een belangrijk item. Een voorbeeld voor 
de opiet van een beveiliging is in de navolgende figuur weergegeven. Vanuit de 
interne database wordt van de betreffende informatie een kopie database gemaakt 
die draait bij een provider. Dagelijks of enkele keren per dag wordt deze kopie 
actueel gemaakt. Zo is de eigen database af te sFhermen via een firewall. 
In het vorige hoofdstuk zijn veel onderwerpen genoemd waarover uitbesteder en 
toeleverancier informatie kunnen uitwisselen. De onderwerpen staan op zich los 
van elkaar, zodat irnplementatie stap voor stap mogelijk is. Stap voor stap 
irnplementeren, ondertussen ervaring op doen is hier een voordeel. De inspanning 
en kosten zijn over een langere tijd te spreiden en het risico is te beheersen. De 
inspanning en kosten betreffen, naast veel overleg, voornamelijk IT-inspanning, 
waar al spoedig tienduizenden guldens mee gemoeid zijn. Aan directe besparingen 
staat daar weinig tegeoover. Hooguit wat communicatiekosten, zoals besparing op 
telefoon- en faxkosten en portokosten. De besparing in werkuren door vlotte 
communicatie is al veel moeilijker hard re maken. 

Figuur Voorbeeld van toegankelijkheid van de diverse systemen voor leveranciers, 

beveiligd door een firewall en een kopie van de database. 
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Maar het werkelijke voordeel moet niet worden gezocht in lagere kosten, maar in 
betere kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en betere oplossingen door gebruik te maken 
van de kennis van de toeleveranciers. Intensieve samenwerking met de toe
leveranciers moet uiteindelijk een bijdrage leveren aan de versterking van de eigen 
concurren tieposi tie. 

6.4 lntensiever samenwerken dankzij internettechnologie? 
Bij e-business nemen sommigen internet als vertrekpunt en onderzoeken dan 

hoe hiermee handel kan worden gedreven. Het resultaat is clan virtuele markten met 
lagere transactiekosten. Dit is een benadering die inderdaad leidt tot originele ideeen 
en resultaten. Er wordt zelfs gesproken van een nieuwe economie. Een resultaat of 
gevolg van deze benadering is dat een uitbesteder gemakkelijk van leverancier kan 
wisselen. 
Bij dit dee! van her E-motion project is voor een andere benadering gekozen. Hier 
is uitgegaan van de bestaande praktijk en is onderzocht hoe internettechnologie 
deze bestaande praktijk kan ondersteunen. Internet en handel via internet is hier 
geen doel, maar internet is een hulpmiddel. Deze benadering leidt niet gauw tot 
revolutionaire ideeen, maar wel tot zeer bruikbare ideeen. Het meest interessante 
resultaat van deze benadering is dat de relatie met de toeleveranciers juist kan 
worden vcrsterkt, met name als het gaat om strategische producten. 
Hoe zijn we aan dit resultaat gekomen? Daarvoor is een korte toelichting op de 
bestaande ontwikkeling in de huidige praktijk van uitbestcden en toelcvcren nodig. 
Ondernemingen concentreren zich steeds meer op hun eigen kernactiviteiten met 
als gevolg dat zij steeds meer uitbesteden, vaak 60% tot zelfs 80% van hun omzet. 
Het wordt clan steeds moeilijker voor een onderneming om het onderscheid met de 
concurrentcn, het concurrerend vcrmogen, enkcl uit de eigcn toegevoegde waarde 
te halen. De toelevercnde bedrijven moeten ook bijdragen aan het concurrentie
vermogen van de uitbesteder. Co-makership en early supplier involvement zijn hier 
vcrtrouwdc begrippen. Dczc ontwikkeling betekent een andere kijk op inkoop en 
leveranciersrelaties, en krijgt bekendheid onder de naam resource management. 
Bij BOVA en DA F is onderzocht hoe bij de huidige inkooppraktijk van productie
gebonden goederen de informatie-uitwisscling met leveranciers met hulp van 
internet kan worden verbeterd. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat op het 
gebied van basisinformatie (organigram, bedrijfskalender, inkoopvoorwaarden, 
gehanteerde standaarden en normen) , op het gebied van directe informatie
voorziening (forecast voor bestellingen, capaciteitsbrieven), op het gebied van 
continu kwaliteit verbeteren (afkeurrapporten, kwaliteitsmetingen, vendor rating), 
en op hct gebied van innovatie (beschikbaar stellen van tekeningen, informatie over 
total cost of ownership, ideeenbus) internet of extranet een waardevol en krachtig 
hulpmiddel is. 
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Door dit onderzoek is aangetoond dat, naast de vaak gehanteerde e-business 
benadering met veel wisselende contacten met leveranciers, internet ook de 
mogelijkheid biedt om met toeleveranciers intensiever samen te werken. 
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7 I De opkomst van virtuele markten* 

Internet kan vele gedaantes aannemen. Soms lijkt het net een speeltuin of een 
hangplek en uiteraard is internet een vraagbaak, een plek waar je informatie kunt 
vergaren en dingen kunt leren . Steeds meer wordt internet ook een marktplein, een 
virtuele markt. Een virtuele markt biedt, naas t alle andere opties, de mogelijkheid 
om transacties af te sluiten, d.w.z te kopen en te verkopen, bestellingen te doen, 
contracten af te sluiten, e.d. In voorgaande hoofdstukken zijn verschillende kanten 
van de e-business medaille belicht, die uiteindelijk allemaal op een virtuele markt 
bijelkaar komen. Deze potentie van internet als marktplein heeft geleid tot een 
explosie aan business-to-consumer en business-to-business marktinitiatieven. 

Gold rush oo het internet 

Zelfs in zoiets fysieks als de houtindustrie is sprake van een ware rush naar het 
internet, waar velen gouden kansen zien iri het opzetten van een eigen site om 
business naar zich toe te trekken. Robert S. Davis, President van de Timbex 
Corporation (www.timbex.net), maakt een vergelijking met de negentiende
eeuwse 'gold rush' in Californie, toen velen goudzoeker werden, maar vooral de 
leveranciers van de uitrusting voor het goudzoeken en de alcoholverkopers 
goede zaken deden. Zo verdienen op het internet de advertentieverkopers meer 
clan hun advertenties de adverteerder opleveren. 
Timbex ziet internet vooral als bet medium voor het creeren van een 
marktplaats voor de houtindustrie, waar alle partijen in een beveiligde omgeving 
onder toezicht zaken kunnen doen. Timbex biedt faciliteiten voor Electronic 
Commerce, zoals de technische infrastructuur in de vorm van een Online 
Trading System, maar verzorgt ook adrninistratieve afhandeling, accreditatie van 
participanten en kwaliteitsbewaking. Het is deze meerwaarde die moet 
voorkomen dat internet vol 'ghost towns' komt te staan. 

7.1 Functies 
Van oudsher is de functie van een markt het koppelen van vraag en aanbod. 

In wezen is een markt een ontmoetingsplaats. Vaak ontstaan markten spontaan, 
maar ontstaat er na enige tijd behoefte aan regulering en beheer. Zo kan een 

1 Teksten : Hans van Eerden en Ton Veth. 
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beheerder van een markt fysieke ruimte beschikbaar stellen of communicatie
kanalen openen. Andere functies die kunnen bijdragen aan een goede markt
werking, zijn: 

• toelaten en toetsen van aanbieders en/of kopers; 
• kwaliteitslabelling; 
• standaardisering van productspecificaties, offertes, contracten, enz.; 
• overeenkomen van prijzen en contracten; 
• distributie; 
• faciliteiten voor betalen. 

7.2 Virtuele markten 

Marktwerking is er zowel in de fysieke als in de virtuele wereld. Toepassing 
van internettechnologie kan de marktwerking echter versterken en nieuwe 
marktfuncties mogelijk maken. V oor een dee! gaat het om verwachtingen die zich 
in de komende jaren nog moeten bewijzen. De belangrijkste aanvullende 
marktfuncties en -werking die virtuele markten kunnen bieden zijn: 

• grotere transparantie wat betreft het aanbod van leveranciers en afnemers; 
• globalisering van de markt; 
• bundelen van de koopkracht door samenwerking tussen inkopende partijen; 
• stroomlijnen van processen. 

Door de toegenomen transparantie en de bundeling van inkoopkracht ontstaat er 
op virtudc markten ccn druk op de prijzen. Anderzijds dalen de transactiekosten als 
gevolg van het stroomlijnen van processen. Een centrale vraag op veel virtuele 
markten is of deze twee tendensen met ellrnar in evenwicht komen. De meerwaarde 
van virtude markten ligt echter niet alleen in het prijzen- en kostenverhaal. Ook 
voor zaken als accreditatie (kennis en keuring van aanbieders en afnemers) en 
fulfilment 0ogistiek en administratieve afhandeling) biedt internet nieuwe mogelijk
heden, nieuwe kansen. 

7.3 Marktvormen 

Die nicuwe kansen van internet worden op allerlei manieren aangcgrcpen. 
Dat leidt tot een wildgroei aan marktinitiatieven en handelsmodellen. Om daar 
grccp op te krijgen, zijn pogingen gcdaan om enige systematiek aan te brengen. 
Kraljic's indeling van de inkoopportfolio is al eerder besproken (zie Inleiding). Bij 
zijn routincgocderen ('linksonder in de matrix') is verlaging van de transactiekosten 
de drijfveer van het inkoopbeleid; daarvoor is e-procurement via online catalogi (zie 
F-loofdstukken 2 en 4) bij uitstek geschikt. Bij hefboomgoederen ('linksboven in de 
matrix') is verlaging van de inkoopprijs leading; daarvoor lenen zich nu juist 
auctions en tenders op het net. 
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Een poging om enige structuur aan te brengen in de chaos van marktplaatsen, is 
weergegeven in de navolgende figuur. Uitgangspunt voor een marktplaats, ook we! 
e-hub genoemd, vormt dat er een transactie kan plaatsvinden. 

Figuur Marktvormen op internet. 

verkoper koper 

-----0- Website 

~ V"koop portal 

- G E fokooppmral 

~ fachoog< 

Het aantal verkoper en kopers dat elkaar op een gegeven moment treft op de 
marktplaats is hier doorslaggevencl. T let gaat hicr natuurlijk om het feit dat partijen 
zich van de aanwezigheid van de anderen bewust is. De web site van ASPA kan 
weliswaar door vele kopers tegelijkertijd worden bezocht, maar deze kopers zijn 
zich daarvan niet bewust. 
\'(! e onderscheiden: 

1.\Vebsitc, waar de bezoeker (koper) een bepaalde leverancicr met zijn 
producten aantreft. 
De web site van J\SP 1\ vormt hiervan een voorbcclcl. 

2.Verkoop portal, waar de bezoeker (koper) wordt gcconfrontccrd met 
diverse leveranciers met hun producten. 
Voorbec!J van zo'n portal vormt het virtuele winkelcentrum (shopping 
mall), zoals Macropolis. 

3.Inkoop portal, waar een aanbicder van een product veel potcntide 
klantcn tegclijkcrtijd aantrcft. 
De beken<lc veiling van Wehkamp vormt hiervan een goed voorbeeld. 
\Vehkamp biedt hier proJuctcn aan waarop vele potentidc klanten 
tegelijkertijd kunnen bieden 
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4.Exchange, waar zowel verkoper en koper tegelijkertijd actief zijn. 
V oorbeeld hiervan is E-bay waar vele aanbieders soms dezelfde 
producten aanbieden en vele belangstellenden kunnen bieden. 

Exchanges en auctions 

Covisint (www.covisint.com) is het resultaat van de samenwerking tussen 
General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Renault en Nissan om een virtuele 
handelsplaats (e-business trading exchange) voor de automobielindustrie te 
bouwen. Andere partijen zijn welkom om toe te treden. Covisint biedt partijen 
de rniddelen om productieprocessen efficienter in te richten en de kosten in de 
supply chain te verlagen. Inzet van internettechnologie maakt het mogelijk om 
de ontwikkelingscyclus voor nieuwe automodellen te verkorten tot 12-18 
maanden, leveringstijden te verkorten, 'build-to-order' te realiseren, de planning 
in de supply chain te verbeteren, productierniddelen en andere bezittingen 
efficienter te benutten, en gezamenlijke inkoop te organiseren. Inrniddels heeft 
een aantal grote systeemleveranciers in de VS een soortgelijk initiatief 
aangekondigd, dat de mogelijkheid creeert voor automobielfabrikanten om 
producten bij hen te bestellen. Wederom een voorbeeld van aerie = reactie op 
de virtuele markten. 

MRO.com is een exchange voor goederen in de sfeer van Maintenance, Repair 
and Operations. Op de site kunnen inkopers van MRO-goederen hun RFQ's 
(Requests for Quotation, oftewel een verzoek om prijsopgave) plaatsen. 
Leveranciers kunnen deze inkijken en daarop online hun biedingen doen. 

Freemarkets.com organiseert online auctions voor industriele onderdelen, 
grondstoffen, routinegoederen en diensten. In deze real-time veilingen op het 
internet bieden leveranciers op de inkooporders van grote inkopende partijen. 
Tijdens de veiling is in een grafiek het zakken van de prijs te volgen, totdat deze 
bij een laagste bod belandt. Freemarkets.com helpt inkopers bij het selecteren 
van de juiste aanbieders die mogen meedoen aan de veiling en bij specificeren 
van hun behoeften aan vaak complexe, technische producten. 

7.3.1 Domino-effect in de keten 

Het bundelen van inkoopkracht is een van de krachtigste uitwerkingen van 
virtuele markten. Dat gaat niet puur om het behalen van financiele schaalvoordelen. 
Minstens zo belangrijk zijn de machtsposities in een toeleveringsketen. Door de 
nieuwe vormen van samenwerking die op virtuele markten ontstaan, kunnen de 
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machtsverhoudingen gaan schuiven. Kleine partijen bundelen zich tot een grote en 
kunnen daardoor opeens meer eisen stellen aan hun toeleveranciers of hun 
afnemers. Dat gaat over prijzen, leveringscondities, kwaliteit, tempo, exclusiviteit, 
enz. Uiteraard reageren andere partijen op dergelijke ontwikkelingen. Daardoor kan 
in een toeleveringsketen een soort domino-effect ontstaan. Een goed voorbeeld is 
de retailsector. Daar heeft zich wereldwijd een bundeling van retailers voorgedaan; 
de 'Albert Heins' van deze wereld hebben hun inkoopkracht gebundeld richring de 
producenten van consumentengoederen, de 'Heinekens' en 'Unilcvers' van deze 
wereld, in de vorm van de WorldWidcRetail-exchange. Waarmee de retailers opeens 
veel beter partij geven aan de grote multinationals. Ahold-topman Van der Hoeven 
verwacht dat de consument de gevolgcn hiervan zal merken in de vorm van lagere 
prijzen. De reactie bleef echter niet Jang uit. Dit voorjaar kondigden ruirn SO van 
dergelijke producenten een bundeling aan van hun inkoopkracht richting 200.000 
leveranciers. Dit initiatief, Transora, leidt tot een van de grootste virtuele markten 
tot dusver. Het opmerkelijke van dit soort initiatieven is dat partijen hun inkoop 
bundelen, terwijl ze in de verkoop elkaars grootste concurrenten zijn; zo 
participeren Coca-Cola en Pepsi beiden in Transora. Samenwerking en 
concurrentie; dat is internet. De bijdrage van internet aan verstcrking van de 
samenwerking komt heel sterk tot uiting in de ontwikkeling naar een steeds verdere 
ketenintegratie, de samenwerking tussen de verschillende partijen in de 
toeleveringsketen. Een sector waarin het ketendenken al sterk is doorgedrongen, is 
de automobielindustrie. Het denken bij DAF Trucks is daar een illustratie van. 
DAF Trucks gebruikt het internet voor communicatie gericht op samenwerking 
met de leverancicrs. Zie het kader; in Hoofdstuk 6 is de benadering van DAF 
Trucks uitgebreid beschreven. 

7.3.2 Herstructurering 

Oorspronkelijk ontmoetten producenten en consumenten elkaar op markten. 
I\l gauw kwamen daar allerlei andere partijen tussen, intermcdiairs, zoals 
handelaren, wederverkopers, groothandel, detailhandel, enz. De na·ieve verwachting 
bij de opkomst van vinuele markten was dat internet intermcdiairs zou kunnen 
uitschakelen. Natuurlijk kun je over internet bij zeer vele leveranciers producten 
kopen, maar als deze leveranciers hun producten ongecobrdineerd zouden gaan 
afleveren ontstaat een groot probleem. Hct parkeerterrein bij goederenont:vangst zal 
fors uitgcbrcid moetcn warden, en er zullen rcgelmatig grote problemen bij 
goederenontvangst ontstaan. Het hangt er, zoals altijd, sterk van af welkc 
toegevoegdc waarde een intermediaire partij levert! Opgemerkt client bovendien te 
warden dat er met de komst van internet ook extra intcrmediaire partijen zich 
aanbieden. 
Naast mogelijke cffcctcn op de structuur van de markt, maakt internet in sommige 
gevallen ook een andcrc inrichting van bedrijfsproccssen mogelijk. Dczc mogelijk-
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heid ontstaat omdat leverancier hun afnemers over het internet de functionaliteit 
kunnen aanbieden om de producten te specificeren volgens de ejgen standaard. 
Een voorbeeld hiervan is Dell, fabrikant van pc's, die door consumenten op het 
net zelf geconfigureerd en besteld kunnen worden. Dit maakte het mogelijk dat 
Dell deze producten kan assembleren op order, waar de concurrenten deze 
producten nog steeds op voorraad produceren. Daarmee wordt het houden van 
voorraad van relatief snel verouderende producten vermeden. Deze proces
inrichting, gekoppeld aan dirccte levering, heeft Dell binnen 5 jaar van bijna niets 
naar de t:weede plaats op de wereldranglijst van pc-leveranciers gebracht. 

Transparantie in de keten 

"Competition and Co-operation have become the yin and yang of the global 
marketplace", aldus John Naisbitt van Global Paradox. Een fraai illustratie van 
deze uitspraak, toegespitst op de 'global internet marketplace', biedt de aanpak 
van DAF Trucks. DAF ':(rucks maakt sinds 1996 dee! uit van het Amerikaanse 
Paccar. Binnen het concern zijn de taken verdeeld waar het gaat om de inzet van 
internet. Het moederbedrijf Paccar richt zich met name op exchanges en 
auctions: hoe kan internet bijdragen aan het scherper inkopen. Het 
concurrentie-aspect staat daarbij centraal. DAF Trucks daarentegen heeft 
binnen Paccar de voortrekkersrol bij de inzet van internet in de supply chain. 
Dat gaat dus over ketenintegratie, het bevorderen van de samenwerking in de 
toeleveringsketen. 
Directeur Inkoop]. Smetsers licht toe: "DAF kijkt voor de selectie van zijn 
leveranciers naar vijf factoren: kwaliteit, knowhow, logistiek, concurrentiepositie 
en kosteo. Op dat laatste aspect kunnen auctions en exchanges een rol spelen, 
maar bij andere aspecten gaat het veel meer om communicatie en samen
werking. Wij mikken toch vooral op langdurige verbintenissen met leveranciers, 
meer dan op de vluchtige contacten op de virtude markt." In het E-motion 
project heeft DAF Trucks gewerkt aan het verdiepen van de communicatie met 
de leverancicrs. Die is transparanter gemaakt, bijvoorbeeld door beoorclelingen 
van de kwaliteit van leveranciers (Vendor Rating Quality) en hun lever
betrouwbaarheid op het internet te zetten, zodat een leverancier directe 
terugkoppeling krijgt op zijn performance. Het gebruik van internettechnologie 
heeft een snellere, completere en kwalitatief betere informatievoorziening naar 
levcranciers mogelijk gemaakt. 
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7.4 lntermediairs 

Op de virtuele markten is echter niet zozeer sprake van een verdwijnen van 
het fenomeen intermediair als we\ van het opkomen van nieuwe typen inter
mediairs. Het overweldigende informatieaanbod op het internet vraagt om 
ordening. Portals bijvoorbeeld zijn pogingen tot ordening en overzicht. 
Onafhankelijke partijen die catalogi van leveranciers bundelen geven de gerniddelde 
gebruiker een beeld van wat er te koop is op het net. Bij een steeds grater aanbod 
wordt leveranciersselectie (Wer liefert was?, Yellow Pages) steeds belangrijker. Dan 
gaat het niet alleen om gegevens over adres en assortiment, maar om het screenen 
van bedrijven, bijvoorbeeld op leverbetrouwbaarheid of kredietwaardigheid. 
Classificatie van de honderdduizenden, rniljoenen artikelen die te koop zijn, moet 
de keuze vergemakkelijken en de vergelijkbaarheid tussen verschillende leveranciers 
mogelijk maken. GABI is een onafhankelijk initiatief dat een dergelijke inter
mediaire dienst biedt; zie Hoofdstuk 2. De tendens dat leveranciers door grate 
inkopende partijen warden gedwongen hun catalogus bij die inkopende partij tc 
plaatsen levert een beheersprobleem op als steeds meer inkopers, met elk hun eigen 
databascstructuur, die eis stellen. Intussen dienen zich al intermcdiaire dienst
verleners aan die <lat catalogusbeheer bij al die partijen we\ willen verzorgen. 

7.4. 1 Portals 

Uiteraard is niet iedereen blij met die nieuwe intt:rmediairs. Leveranciers 
bijvoorbeeld zijn niet altijd gecharmecrd van portals, v;a welke zij hun aanbod 
kunnen e.g. moeten presenteren. Daarmee kunnen zij immers hun rechtstreeks 
contact met klanten kwijtraken en dreigen zij te verworden tot logistieke dienst
verleners. 
Overigens zullen portals ook niet altijd aan de hoge verwachtingen kunnen 
voldoen. In de automobielindustrie bijvoorbedd wordt veel met 'customised' 
onderdelen gewerkt; hct dashboard voor een Opel is heel anders clan het dashboard 
voor een Citroen. Dergelijk maatwerk leent zich niet voor 'vrije' inkoop, maar 
geschiedt in nauwe samenwerking tussen producent en vaste leveranciers. Het is 
niet voor niets dat een portal als www.TrucksXchange.com zich vooralsnog beperkt 
tot de niet-productiegebonden goedcren. 

7.5 Waarde 

De virtuele markten moeten zich nog uitkristalliseren. De komcnde jaren zal 
blijken welkc marktvormen waarde toevoegen op het internet. De tijd van het 'geld 
verbranden' Q10e hoger de 'burn rate' des te geliefdcr was een dotcom op de beurs) 
is voorbij . Virtucle markten moeten zich gaan be,vijzcn met opbrengsten in de 
fysieke wercld: verbetering van productieprocessen, kostcnbesparingen op inkoop, 
stroomlijning van processen en efficientere communicatie. Want ook op de virtuele 
markt moet uw gulden een daalder waard zijn. 

DE OPKOMST VAN VIRTUELE MARKTEN 95 



Makelaar op een virtueel marktplein 

Bij virtuele markten denkt men allereerst aan open markten op het wereldwijde 
internet. Het kan echter ook kleinscbaliger en meer besloten. Getuige de 
ontwikkeling bij de Rabobank, waar de webwinkel Raboshop wordt door
ontwikkeld tot bet virtuele marktplein Rabosbop+; zie ook de Hoofdstukken 2 
en 4. 
Achtergrond daarvan is dat de business unit Fysieke Distributie (FyD) van het 
Facilitair Bedrijf van de Rabobank wil groeien van leverancier naar dienst
verlener, omdat inkoopstromen steeds moeilijker onder controle kunnen 
warden gehouden, zeker bij de situatie van geen gedwongen winkelnering, als 
geen duidelijke meerwaarde wordt geboden. Vandaar dat FyD zich terugtrekt uit 
de centrale rol van inkoper en zich werpt op de makelaarsrol, als dienstverlener 
op het gebied van inkoop- en distributieprocessen voor de Rabobank Groep. 
Doe! van de makelaarsrol is het bundelen van de inkoopprocessen om zo de 
inkoopkosten en de inkoopinspanningen binnen de Rabobank Groep te 
verminderen. Daarnaast wil FyD, door het coordineren en centraliseren van 
vraag en aanbod het virtuele marktplein binnen de Rabobank Groep gestalte 
geven. Onderdeel van de makelaarsrol is de regisseursfunctie op bet marktplein; 
zie onderstaande figuur. 

Afnemers 

Opdrachtgevers ~M_a_rk_tp_l_e_in _ _ _ __,~ Financieel 

Regisseur 

Leveranciers 

Figuur Het marktplein 

De toegevoegde waarde van de makelaar ligt in 
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1.Afstemming van de belangen van de verschillende marktpartijen: 
opdrachtgevers (assortimentsverantwoordelijke afdelingen binnen de 
Rabobank Groep), afoemers (interne bestellers) en leveranciers. 

2. Beheer van de corresponderende operationele logistieke processen. 
3. Optimale contracten met levcranciers door het bundelen van 

inkoopvolume. 
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Die toegevoegde waarde kan wordeo uitgesplitst per partij: 
• Voor opdrachtgevers is de makelaar de 'toegangspoort' tot de 

Rabobank-markt en kenniscentrum voor inkoop en logistiek. De 
makelaar kan marketing en distributie voor jntern onrnrikkelde 
productei1 overnemen van de opdrachtgevers. 

• Aan afnemers biedt de makelaar vooral verkrijgingsgemak, bij bestelling, 
aflevering en administratieve afhandeling. 

• Leveranciers krijgen via de makelaar toegang tot de interne Rabobank
markt tegen minimale marketinginspanningen. Immers, via de makelaar 
zijn alle aangesloten Rabo-klanten te bereiken. 

Op het virtuele marktplein heeft de makelaar voor elk wat wils. Er komt echter 
heel war bij kijken een dergelijk marktplein te realiseren. Het grote probleem is 
de integratie met leveranciers. Dat vergt overeenstemming over gemeenschap
pelijke protocollen en comrnunicatiestandaarden. Ontbreken die, clan wordcn 
vele door consultants en ict-providers voorgespiegelde besparingen niet 
gerealiseerd. 
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8 I Casestudies: samenvatting van de resultaten 

8.1 ASPA Kantoorartikelen en Avery Dennison: Vendor Managed Inventory- van 
kosten naar kansen? 
Lianne Vriend 

Aspa Kantoorartikelen b.v. (www.aspa.nl) heeft zijn activiteiten aan de 
verkoopzijde in een e-business omgeving gebracht. Dat heeft voor het bedrijf veel 
concurrentievoordelen en kostenbesparingen met zich meegebracht. Ook aan de 
inkoopkant zou Aspa hier graag mee beginnen. 
Een e-business inkoop-tool is Vendor Managed Inventory (VMI), waarbij de 
leverancier verantwoordelijk is voor de voorraden van de afnemer. Aanvulorders 
worden in dat geval dus niet meer geplaatst door Aspa. De leverancier genereert de 
inkooporders direct uit het systeem van Aspa. Hierdoor is de leverancier eerder op 
de hoogte wanneer en bij welke klanten voorraden gering worden en kan daar voor 
de eigen inkoop rekening mce houden. Voor VMI is vanzelfsprekend een 
intensieve berichtenuitwisseling noclig. 
Een van de grote leveranciers van Aspa is Avery Dennison. Avery levert Aspa 
producten zoals etikettensoftware, tabbladen en bureauacccssoires. In de huiclige 
situatie genereert S1\P /R3 een inkooporder wanneer de voorraad onder een 
bepaald punt is gekomen. Na controle gaat deze naar Avery clie doorgaans dezdfde 
dag de bestelling verwerkt en verzendt. Het onderzoek richtte zich op de mogelijk
heid om met VMI de integrale voorraadkosten te verlagen voor zowel Aspa als 
Avery. 
Om de kostenbesparing door het gebruik van VMI te bepalen is een grocp van 24 
artikelen samengcsteld. Hicrin zitten alk artikden clie behoren tot de 20% clie 80% 
van de omzet bcpakn. De analysegroep is gecompleteerd met cen aantal artikelen 
clie zeer weinig worden verkocht. Uit de analyse blijkt een grillig afnamepatroon, 
voor een belangrijk dee! veroorzaakt door 'eenmalige grote afnamen'. Er zijn tevens 
vijf kostensoorten bepaald clie door de invocring van VMI kunnen veranderen: 
Inkoop, Transport, Handling, Voorraad en Adrninistratie. 
De Inkoopkosten, die aan de inkoopkant van Aspa gemaakt worden voor het 
genereren en plaatsen van inkooporders, komen te vervallen. Avery daarentegen 
hoeft gecn orders meer in te voeren; wel moeten er bij dat bedrijf meer voorraad
controles plaatsvinden. Via V:IVII kunnen orders gcmakkelijker worden uitgesteld of 
vervroegd en samcngevoegd. Hierdoor worden minder maar (nagenoeg) voile 
pallets verzonden. Ook de handlingkosten dalen hierdoor licht. Dankzij VMI kan 
de veiligheidsvoorraad teruggebracht worden met 1,19 weken. In totaal betekent 
VMI een kostenbesparing van 24%. 
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De invoering van VMI kost in totaal fl 87.000,- ecn bedrag dat pas na vijf jaar is 
terugverdicnd. Vricnd bevcdt daarom aan VMI niet op korte termijn in te voeren. 
Op langere termijn echter we! daar Aspa graag ervaring met VMI wi.I opdoen, 
omdat ze hct principe bij mccrdcrc kvcranciers wil tocpassen. 

8.2 De Borstlap Masters in Fasteners Group: E-commerce - de technische 
aspecten 
Boechie van den Brand 

Bij de Borstlap Masters in l ·a . .-teners Group heeft een onderzoek plaatsgevonden 
bctreffende de functioncle wensen van dit bedrijf voor een e-business applicatie. 
De Borstlap Masters i11 rcutener.r Group (www.borstlap.nl) is een internationale groep 
van technische handelsondernemingen gcspecialiseerd in bevestigingsartikelen en 
gcreedschappen. De ongeveer 120.000 klanten worden bediend door zo'n 1.300 
medewerkers vanuit 65 vestigingen in 14 landen. Het assortiment omvat 50.000 
beves tigingsartikelen, 17 .000 verschillende gereedschappen en 13.000 industriele 
artikelen, alien uit voorraad leverbaar. Bevestigingsartikelen kenmerken zich door 
een rclatief laagwaardig karakter. De handling- en bestelkosten kunnen de inkoop
waarde velc malen overtreffen. De dienstverlening van de Borstlap Masten· in 
l·asteners Group richt zich onder meer op het verlagen van deze bijkomende kosten 
voor haar rclaties. Bijvoorbeeld door middel van dienstverlening op het gebied van 
elektronische (bestel)sys temen: 

• Fastlink, met behulp van diskettes wordt een alleenstaande applicatie bij de 
klant gelnstalleerd. Dezc vocrt zijn bestellingen in, gebruikmakend van de 
catalogus waarvan periodiek updates worden toegezonden. Bestellen gaat 
per modem; 

• barcode, de klant leest met een reader de barcodes uit op de 
magazijnstellingen die van barcodestickers zijn voorzien, de reader sluit hij 
aan op de telefoon en zo gaat de bestelling naar Borstlap; 

• E DI, meestal met gebruikmaking van de EDIFACT-standaard worden per 
EDI bestelberichten verzonden; 

• elektronische catalogus op cd-rom; de nieuwste versie biedt mogelijkheden 
te zoeken op alle onderscheidende kerunerken als productnaam, 
materiaalsoort, oppervlaktebedekking, schroefdraad etc.; 

• elektronische catalogus op internet; voorzien van een zoekstructuur maar, 
vanwege de beperkingen van hct medium, zonder technische tekeningen en 
de daarbij behorende a&netingen. 

Met name Fastlink is voor Borstlap een arbeidsintensief systeem, bovendien moet 
het bedrijf voor elke klant die van het systeem gebruik maakt extra kosten maken. 
De klant kan het systeem alleen voor Borstlap gebruiken. 
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Omdat de Borstlap Masters in Fasteners Group bezig is de huidige interne 
automatisering te vervangen door het ERP Systeem SAP R/3 valt te denken over 
de e-business mogelijkheden die dit pakket biedt. 
Van den Brand kreeg als onderzoeksvragen mee: 

• welke functionele wensen heeft Borstlap ten aam:ien van een e-business 
applicatie, een Webwinkel? 

• aan welke technische randvoorwaarden moet worden voldaan om efficient 
en effectief e-business te bedrijven? 

• welke extra mogelijkheden biedt SAP? 
• test het ontwerp in een e-business pilot. 

Van den Brand kwam na onderzoek tot een aantal conclusies en aanbevelingen. Op 
de eerste plaats moet de winkel klantspecifieke, actuele prijzen bieden. Ook moet 
de orderhistorie worden bijhouden waardoor de klant enerzijds de orders kan 
controleren en anderzijds de gelegenheid biedt bestaande orders te gebruiken als 
basis voor (een) volgende order(s). Bovendien kan de verzendstatus van orders 
worden opgevraagd. Tenslotte moet de Webwinkel in efo versie drie talen bevatten, 
zodat de onderhoudskosten laag kunnen worden gehouden. 
De Webwinkel zal binnenkort als pilot geiinplementeerd worden. De introductie 
van de Webwinkel is slechts een eerste stap op weg naar e-business. In de toekomst 
wordt deze applicatie vervangen door een standaard e-businesspakket. Een 
standaard applicatie is goedkoper clan maatwerk en past uitstekend in de ver 
doorgevoerde standaardisering van artikelen en orderstromen van Borstlap. In de 
Webwinkel komen bestellingen per e-mail binnen en worden vervolgens door de 
medcwerkers semi-automatisch ingevoerd in het SAP R/ 3 sys teem. Dit e-mail
verkeer zal bij een goede beveiliging vervangen kunnen worden door IDOC- of 
Xl\iIT..,-berichtenuitwisseling. Tenslotte gaf Van den Brand aan het Microsoft Access 
97 databaseplatform, gebruikt in de pilot, te vervangen door het professionelere 
Microsoft SQL Server. 

8.3 BOVA: BOVA en e-commerce: a Magiq future? 
Uko van den Heuve/ 

BOVA ontwikkelt, producecrt en vcrkoopt luxe touringcars. De komende 
jaren wil BOVA (\.\rww.bova.nl)doorgroeien van 540 bussen in 1999 naar 1100 
bus sen per jaar. Dit vraagt om het herbezien van alle processen en procedures. 
Voor de inkoopzijdc wil BOVA hct huidigc bestclproces stroornlijnen en de 
leveranciers beter informeren. 'Stroomlijnen' betckent hicr feite het tcrugdringcn 
van het aantal malcn dat informatic gckopiecrd wordt (handmatig in ccn andcrc 
computersysteem gczct). Het digitaal ovcrbrcngcn zou ccn oplossing kunncn zijn. 
Ook kan het helpen via c-business instrumcntcn informatie centraal beschikbaar te 
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stellen, om te bereiken dat leveranciers gemakkelijk bij de meest actuele informatie 
kunnen komen. 
Uit het onderzoek van Van den Heuvel komt naar voren dat leveranciers willen 
weten waar ze aan toe zijn: het verstrekken van een voorspelling van de behoefte 
op artikelniveau is iets wat zij zeker wensen. Zeker waar het gaat om kritieke 
artikelen waar BOVA de enige of grootste afnemer van is. Een goede 'forecast' 
geeft de leverancier een basis om de planning op aan te passen en leidt tot minder 
verstoringen van het productieproces bij BOVA. Tevens wordt aanbevolen het 
aantal kritieke artikelen in de ontwerpfase al zoveel mogelijk te beperken. 
Een en ander vereist we! bet beheersen van de interne processen: BOVA zal aan 
het opleiden van het eigen personeel aandacht moeten besteden. Immers zij zijn 
degene die de systemen hanteren waar de informatie voor de leveranciers gehaald 
moet worden. 
Met het invoeren van Baan V wordt het elektronisch versturen van een order een 
standaardfunctionaliteit. Ook kan dit systeem rekening hol!lden met de vakanties 
van de leveranciers. Het opzetten van een zeer uitgekiend voorraad- en bestel
systeem wordt nog niet nagestreefd; immers een gedetailleerde vorm van 
afstemm.ing met leveranciers, zoals Just In Time aangeeft, is niet opportuun bij een 
productie van, momenteel, twee a drie bussen per dag. De inzet van e-businesstools 
zal niet op veel weerstand van de kant van de leveranciers stuiten. Immers, het 
gebruik van nieuwe communicatiem.iddelen neemt daar toe zo bleek uit het 
onderzoek. 
Van den Heuvel beveelt ten slotte aan de inzet vane-business vooralsnog te 
beperken tot het verbeteren van de informatievoorziening en het stroomlijnen van 
het bestelproces. Voor het experimenteren met vormen als virtuele veilingen en 
dergelijke is in de situatie van sterke groei waarin het bedrijf zich bevindt geen 
ruimte. 

8.4 DAF Trucks: Making the Supply Chain Work 
Robert van der Heijden 

De leverancier wordt steeds eerder betrokken bij de ontwikkeling van een 
truck. De busi.nessstrategie van OAF Trucks N.V. (www.daftrucks.com) benadrukt 
daarom de samenwerking met de leverancier en de kwaliteit van de geleverde 
producten. Dat is vertaald in het inkoopbeleid, beter bekend als de Supply 
l\fanagement Visie, waarin de belangrijke rol van de toeleveranciers van DAF is 
onderkend. De Supply Management Visie richt zich op vijf gebieden: kwaliteit, 
leverbetrouwbaarheid, knowhow, concurrentiepositie en totale kosten. Binnen de 
afdeling lnkoop van DAF rees de vraag of de nieuwe internettechnologieen 
toegevoegde waarde zouden kunnen hebben voor de afdeling Inkoop. Van oudsher 
schenkt DAF veel aandacht aan de automatische besturing van het productieproces 
en de bijbehorende informatie-uitwisseling met toeleveranciers via EDI. Het 
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gebruik van internet om de relaties met de toeleveranciers te verbeteren is echter in 
het algemeen nog een onderbelichte toepassing van e-business. 
Van der Heijden heeft onderzocht op welke wijze de diverse informatie binnen de 
informatiesystemeo van DAF Inkoop aan de inkoper en de leverancier kan warden 
aangeboden via internettechnologie, en welk dee! van deze informatie toegankelijk 
moet zijn voor de leverancier. Daarbij heeft hij zich met name gericht op de 
tactische inkoopfunctie. De informatiesystemen van DAF Inkoop vallen op basis 
van hun interactie met de leverancier in vijf categorieen uiteen. 

1. Geen communicatie met de leverancier (Purchasing Support System en 
Mainframe); 

2. Raadplegen van informatie door de leverancier (Standards and 
Specifications en View Only Graphics); 

3. Versturcn van informatie naar de leverancier (Vendor Rating Quality en 
Leverbetrouwbaarheid; in de toekomst nog meer systemen); 

4. Ontvangen van informatie van de lcverancier (Vragcnlijst); 
5. Versturen en ontvangen van informatic (Cost Management Partnership, 

Standaard Communicatie en Quality Information Form) . 

Van der Heijden heeft gekeken naar zowel de technische als de bedrijfskundige 
mogelijkheden om de informatiesystemen van DAF Inkoop tocgankelijk te makcn 
voor de leveranciers en de intcrne medewerkcrs. \Xlat betreft de leveranciers is 
ervoor gekozen om de informatie in een aparte database op te slaan, die dagelijks 
wordt geactualiseerd. Daardoor hoeven de levcrancicrs geen rechtstrcckse toegang 
tot de informatiesystemen tc krijgcn en warden bcvciligingstcchnische problemen 
voorkomen. De aangeboden informatie valt in drie delen uiteen: algemenc 
informatie over het inkoopbcleid, toegankelijk voor alle internetgebruikers; 
informatie bedoeld voor alle leveranciers en ten slotte leveranciersspecifieke 
informatie, die alleen toegankelijk is met een password. 
Leveranciers blijkcn er prijs op te stellen dat de beschreven informatiesystemen via 
internet warden aangeboden. Belangrijkste voordelen van de nieuwe opzet zijn een 
snellere en completere informatievoorziening naar de leveranciers en een betere 
kwaliteit van de gegevens die ter beschikking warden gesteld. Dit komt vooral 
doordat toegang wordt verleend tot de originele informatic, zonder risico van 
verlies of vervorming van informatie. 

8.5 Edah: Edah's longest mile; de logistieke gevolgen van een online supermarkt 
Alfred Dortmans 

Supermarktketen I ·:dah (www.edah.nl) was ge1nteresseerd in de haalbaarheid 
van een websupermarkt. De bes telling moet v66r 12.00 uur 's morgens worden 
geplaatst om dezelfde dag nog te warden uitgeleverd, naar voorkeur tussen 16.00 en 
18.00 uur of tussen 18.00 en 20.00 uur. 
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Deze opzet impliceert dat een deel van de taak van de klant verschuift naar de 
supermarkt. Traditioneel verzamelt de klant zelf de boodschappen in de winkel en 
neemt deze mee naar huis. In dit experiment pickt de supermarkt de order en levert 
deze vervolgens bij de klant af of bij het centrale depot. Dortmans heeft een 
ontwerp gemaakt van dit fulfilment proces en er een kosten-batenmodel bij 
ontwikl<.eld. De verschuiving kost de Edah geld en <lat moet op enig moment 
worden terugverdiend. 
Uit een vooronderzoek is gebleken dat de Edah mag rekenen op zo'n 600 orders 
per week en dat de normale klandizie zo'n 90 orders oplevert. Dat betekent dat de 
Edah er 510 klanten per week bijheeft. Of de veronderstelde extra winst van die 
aanwas de supermarkt compenseert voor de investering in de 'last mile' was de 
vraag. Bij aflevering thuis zijn de extra kosten tien gulden per order, bij aflevering 
op de universiteitscampus fl. 7,50. Uit het onderzoek van Dortmans komt naar 
voren dat bij een ordergrootte van fl. 100,- er winst wordt gemaakt. De kosten per 
jaar hangen af van de pickkosten. De bezorgkosten blijven gelijk er vanuit gaand 
dat het bezorgen van een grote order niet meer kost om te bezorgen en niet meer 
ruimte inneemt bij het vervoer. 

8.6 Gemeente Eindhoven: Analyse en herontwerp van het inkoopproces 
Steven Rutten 

De gemeente Eindhoven (www.eindhoven.nl) is een stevig inkoper. Jaarlijks 
wordt er voor tientallcn miljoenen guldens aan goederen en diensten ingekocht bij 
bijna honderden leveranciers. En daar zijn weer duizenden bestellingen voor nodig. 
Allerecrst bepaalt de gebruiker dat hij een behoefte heeft. Om het product te 
k.rijgen vult hij een bestclformulier in dat voor akkoord getekend moet worden 
door het afdelingshoofd. Het ingevulde formulier gaat per intcrnc post naar de 
plaats waar hct bcstelde vandaan moet komen: de bibliotheek, het magazijn of het 
Bedrijfsbureau. Daar wordt de aanvraag omgezet in een daadwerkelijke order, tenzij 
het gevraagde nog in ,roorraad is in het magazijn. Na akkoord van het hoofd 
Bedrijfsbureau wordt de order geplaatst, per post, fax maar ook via internet (aan 
Dell). Het bedrag dat met de order gemoeid is wordt gereserveerd. Zodra geleverd 
is wordt die reservering omgezet in een te betalen bed rag, een actie van de afdeling 
Contrnlling. Bij levering wordt de inhoud gecontroleerd; klopt er iets niet clan 
wordt met het Bedrijfsburcau contact opgenomen voor een oplossing; klopt alles 
clan gaat de pakbon naar het Bedrijfsbureau voor inboeking van de levering. 
Pakbon en kopic van de order worden gecombineerd, de order wordt aangemerkt 
als geb·erd en wordt betaald door Controlling nadat de factuur is ontvangcn en 
gecontroleerd door het Bedrijfsbureau. 
Dit proces kent veel handwerk en er zijn veel personen en systemcn bij betroH:en. 
Er worclt gebruik gemaakt van informatiesystcmcn, maar die zijn niet gekoppeld. 
Kortom, er vindt vcel dubbel werk plaats. 
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Om <lit te verbeteren heeft Rutten, in het kader van het E-motion project, het 
inkoopproces onderverdeeld in een aantal deelprocessen: bestellen, leveren, betalen 
en controle. Tevens is aan producten een aantal kenrnerken gegeven zoals 
levertijdsduur, mate van afname, waarde, bulk en opslagcondities. De twee 
indelingen zijn gecombineerd zodat er een legio aan variaties per deelproces 
ontstaat. Een tweetal voorbeelden: 

1.Als een product veel wordt afgenomen kan warden gekozen voor een 
bestelprocedure Standaardoplos.ring en wordt het product, als het bijvoorbeeld 
van hoge waarde is, niet uit een magazijn gehaald. Via de, elektronische, 
catalogus kan een keuze uit een vooraf gemaakte selectie bepaald warden. 
Omdat er geen voorraad is, is de levertijd relatief Jang, natuurlijk mi ts de 
gewenste levertijd minder belangrijk is. 

2. Betreft een bes telling geen standaard product clan irnpliceert <lat, <lat er niet 
vooraf over een concrete oplossing, in casu een concreet product met 
bijbehorende leverancier, is nagedacht. De zogenaamde initide inkoop 
moet tijdens het bestelproces plaatsvinden. Zo kan voor producten met een 
zeer hoge waarde de prijsafweging doorslaggevend zijn. In dat geval moeten 
alle actuele mogelijkheden worden bezien; vooraf selecteren van optie is 
clan niet relevant. 

Als resultaat van de opdracht is een herontwerp afgeleverd van het bestelproces 
binnen de gemeente Eindhoven. Kenmerk van dit herontwerp is dat er, afhankelijk 
van de eigenschappen van een product, vcrschillende procedures kunnen worden 
toegekend. Producten dienen, ten behoeve van het bestelproces, anders te worden 
gegroepeerd clan normaal gebruikelijk in de financide administraties. De noodzaak 
tot integratie van de verschillende systemen die binnen de gemeentelijke organisatie 
beschikbaar zijn vormt een belangrijke voorwaarde voor de daadwerkelijke 
invoering van het proces. 

8.7 Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen: E-procurement & 

decentralisatie binnen de GGzE 
Bastiaan Hissink 

De GGzE is een gelntegreerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg 
voor de regio Eindhoven en de Kempen, ontstaan uit een fusie tussen het RIAGG 
en het algemeen psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek. GGzE (w\vw.ggze.nl) 
wilde onderzocht hebben op welke wijze de resultaatverantwoordelijke eenheden 
binnen GGzE, gebruikmakend van internettechnologieen, de mogelijkheid zouden 
kunnen krijgen decentraal te bestellen en goederen decentraal af te laten leveren. 
Daarbij ging het om de rol van het intranet bij de interne communicatie en om een 
optimale logistieke structuur. Aanleiding voor het onderzoek was de invoering van 
integraal management bij GGzE, waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
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van een resultaatverantwoordelijke eenheid scherper worden ornlijnd. Dat vraagt 
om minder centraal geleide en bureaucratische procedures. 
Hissink heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de goederenstromen 
met bijbehorende informatiestromen te verbeteren, de beheersing van dat proces en 
de kosten en baten van een andere inrichting van goederen- en informatiestromen. 
Uitgangspunt daarvoor was een interne analyse van het huidige inkoopproces, dat 
voor verbetering vatbaar bleek. Zo bleek onder meer dat naast de centrale 
administratie ook op de afdelingen bestellingen worden bijgehouden. Er bestond 
breed behoefte aan een catalogus op de computer en budgethouders vonden dat 
geen autorisatie nodig zou zijn voor bestellingen tot bepaalde bedragen of binnen 
bepaalde artikelgroepen. De totale gemiddelde doorlooptijd van bestellingen bleek 
uiteen te !open van 13 tot 26 werkdagen. 
Vervolgens heeft Hissink een herontwerp gemaakt voor het inkoopproces en een 
pilot voor die nieuwe situatie opgezet. Daartoe heeft hij gekeken naar de product
groepen die voor opname in de catalogus in aanmerking kwamen en een analyse 
gemaakt van de verschillende opties bij e-procurement: 

• communicatie besteller naar leverancier: rechtstreeks via internet of via 
intranet en centrale internetaansluiting; 

• plaats van de catalogus: bij leverancier of bij GGzE; 
• aflevering: in centraal magazijn of decentraal; 
• facturering: naar managers of naar crediteurenadministratie; 
• content management van de catalogus: we! of niet een functie van de 

afdeling Inkoop. 

Als technische pilot heeft Hissink een elektronische catalogus opgezet, waarin de 
producten van de verschillende leveranciers zijn opgenomen. Deze catalogus bezit 
cen uitgcbreidt: helpfunctie en verschillende opties voor het zoeken van producten 
(op naam, keywords of categorie) biedt, en is beveiligd met een password. Tevens is 
een pilot met decentraal afleveren uitgevoerd. Ondanks het feit dat bestellingcn van 
de GGzF-mc<lcwerkcrs niet mcteen worden doorgczon<lcn naar de leveranciers, 
blijkt er ecn aanmerkdijkc verbetering van het bestelproces op tc trcc.lcn. 

8.8 lnterbrew Nederland: De mogelijkheden van e-commerce voor 

dienstverlening aan horeca-ondernemers 
Luc Roelofs 

I nterbrcw Nederland N .V ., ondcrdccl van de Belgische brouwerijgroep 
Interbrew (www.intcrbrew.com), zet haar producten af in drie ketens: Horeca, 
Thuisverbruik en Export. De ketcn 1-lorcca omvat ruim 15.000 klanten: cafes, 
res taurants, hotels, schouwburgcn, sportaccommodaties, bedrijfskantincs, welzijns
cn zorginstellingen en scholen. I kt pro<luctassortiment bestaat, naast de Ioterbrcw-
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producten, uit frisdranken, gedistilleerde producten, wijnen en food/ non-food 
producten. 
Interbrew Nederland wil de service aan haar horeca-ondernemers verder vergroten. 
Roelofs heeft onderzocht welke mogelijkheden internet daarvoor biedt, waarbij hij 
met name heeft gekeken naar de eventuele toegevoegde waardc van een business
to-business website voor de horeca-ondernemers van Interbrew Nederland. Deze 
site zou de service aan de horeca-ondernemers moeten vergroten, hen in staat 
moeten stellen te bestellen via internet en de wederzijdse communicatie moeten 
verbeteren. Metals doe! de loyaliteit van de horeca-ondernemers naar lnterbrew te 
vergroten. 
Roelofs heeft eerst een interne en een externe analyse uitgevocrd. Zo heeft hij de 
mogelijkheden van internet bij de bestaande marketinginstrumenten van Interbrew 
bekeken. De externc analyse betrof de afnemers en de concurrenten, uitlopend in 
een bedrijfstak- en marktanalyse. Vervolgens heeft hij de binnen Interbrcw levende 
ideeen inzake e-commerce gcinventariseerd. Op basis daarvan heeft hij een aantaI 
uitgangspunten opgestcld voor de ontwikkeling van een business-to-business 
website voor horeca-ondernemers. 

8.9 Metaalcompagnie "Brabant": E-business en MCB - Een visie voor de 

toekomst 
Huub Hageman 

MCB Nederland is een onafhankelijke metaalgroothandel annex servicecenter 
clie naast een papieren prijscatalogus al sinds begin jaren vijftig het befaamde MCB 
Boek boordevol productinformatie uitgeeft. J\fomenteel bczint MCB (www.mcb.nl) 
zich op de vraag hoe c-business toepassingen de toegevoegde waarde voor de 
klanten van MCB kunnen vergroten en welke rnogelijkheden e-business biedt om 
de aanwezigc informatie maximaal te exploiteren. In het kader van clie bezinning 
heeft Hageman zijn onderzoek bij MCB gedaan. Hij heeft een catalogussysteem 
ontwikkeld waarin de productinfomutie wordt opgeslagcn. Ecrst hceft hij onder
zocht welke informatie voor \.vie beschikbaar moet zijn en hoe clie informatie is te 
commercialiseren en autoriseren. Vervolgens heeft hij gekcken naar een optimale 
zoekstructuur en naar het beheer van het catalogussysteem. Op basis van zijn 
onderzoek en de ervaringen in ccn pilot van het catalogussysteem, is Hageman 
gekomen tot aanbevelingen over MCB's strategische visie en het catalogussysteem. 

• Een beslissing nemen over hct te volgen e-business beleid: de directie moet 
de impuls gevcn tot ecn voortrckkersrol van MCB in de nieuwe ecooomie. 

• Beslissingen nemen over de prijsstrnctuur: vermelden van bruto- of netto
prijzen op het internet. 

• Onderzoek naar Customer Relationship Management. 
• Branchegcricht marktondcrzock: wclkc branches gcschikt zijn om een 

portal voor te bouwen. 
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• Constant marktonderzoek naar toegevoegde waarde en informatiebehoefte 
van klanten. 

• Onderzoek naar de mogelijkheid om te publiceren vanaf de internet
catalogus: het MCB Boek, de brochures en de prijslijsten moeten naar wens 
kunnen warden gepresenteerd. 

• Onderzoek naar de koppeling tussen verschillende informatiebronnen. 
• Onderzoek naar de behoefte aan markt- en klantinformatie, naast de 

producttechnische informatiebehoefte. 
• Cursussen internet en XML voor medewerkers. 
• Onderzoek naar beveiligingsaspecten van downloaden van informatie en 

betalingen via internet. 

Hageman heeft zijn bevindingen verwerkt in een provisorische versie van de te 
bouwen toepassing. 

8.10 Oce Technologies BV: Mogelijkheden tot elektronische inkoop Non-BOM 

artikelen 
Mark van Schijndel 

Oce (www.oce.nl) ontwikkelt, produceert en levert producten en diensten 
voor de reproductie, presentatie, distributie en bewerking van informatie. De 
inkoopafdeling van Manufacturing & Logistics (afdeling Facilities) is 
verantwoordelijk voor de inkoop van non-BOM producten (BOM =Bill of 
Materials ten behoeve van het productieproces), met een totale waarde van 
ongeveer fl. 150,- miljoen. 
Van Schijndel heeft allereerst de huidige bestelmethoden geanalyseeerd. Hij 
constateerde een aantal mogelijkheden tot verbetering. De belangrijkste vloeien 
voort uit de nadelen van papieren catalogi, de papierstroom over veel schijven in de 
organisatie, de lange bewerkingstijd en gebrekkige rapportages. Al deze punten 
kunnen worden verbeterd door invoering van een ordering catalog system. Daarom 
heeft hij geanalyseerd welk dee] van de inkoopstroom voor een dergelijk systeem 
geschikt zou zijn. Criteria daarvoor waren het aantal bestellingen per jaar (min. 
1000), de inkoopwaarde per bestelling (max. fl. 5000,-) en de inpasbaarheid in een 
ordering catalog system. Het resultaat was dat bijna de helft van de non-BOM 
bestellingen geschikt was voor het bestellen via een ordering catalog system. 
Vervolgens heeft Van Schijndel nieuwe procedures voor beheerst elektronisch 
bestellen ontworpen. Dat betrof procedures voor autorisatie, fiattering, facturering, 
rapportage en technisch beheer. Voor het opzetten van een autorisatiestructuur 
werden eerst rollen aan medewerkers toegekend: gebruikers, die niet mogen 
bestellen; bes tellers; en fiatteurs, die mogen bestellen en bestellingen mogen 
fiatteren. Met het oog op doorlooptijdverkorting en kostenreductie werd gekozen 
voor fiattering achteraf, op basis van rapportages. D e procedure voor facturering 
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werd ingericht op het werken met verzamelfacturen vanwege de tijdsbesparing die 
dat oplevert. Rapportage is essentieel voor fiattering en facturering. De procedures 
voor rapportage omvatten daarom periodieke overzichten voor de budgethouders 
en voor de crediteurenadministratie en verschillende analysemogelijkheden voor de 
inkopers. Voor het technisch beheer is gekozen voor het laten draaien van het 
ordering system op een server bij Oce, :zodat het via het Oce-intranet toegankelijk 
is, terwijl de catalogi bij de leveranciers draaien. 
Uit een kosten-baten analyse van de nieuwe bestelprocedures bleek dat zowel op de 
interne kosten (bestellen) als op de externe kosten besparingen mogelijk waren. Een 
bes telling via een ordering catalog system kost fl. 50,- aan bewerkingskosten, terwijl 
de kosten voor de traditionele bestdwijzen uiteenlopen van fl. 90,- tot fl. 130,-. 
De besparingen op externe kosten worden behaald door meer inkoopbundeling en 
betere analysemogelijkheden. De doorlooptijd van een bestelling bleek van 
gemiddeld tien dagen naar enkele minuten teruggebracht te zijn, omdat er geen 
wachttijd meer bestaat als gevolg van de nieuwe procedures. 
Aanbevelingen van Van Schijndel waren onder meer om met kleinschalige 
oplossingen te experimenteren voordat een grootschalige project wordt 
geirnplementeerd, en om het bestelsysteem en het catalogussysteem te scheiden. 
Dat werkt het eenvoudigste in het beheer. 

8.11 Rabobank Facilitair Bedrijf, business unit Fysieke Distributie: 

• Achter de schermen vane-procurement - Een ontwerp voor elektronische 
berichtenuitwisseling in het operationele inkoopproces 

• BrokerXML- Ontwerp van een protocol voor e-procurement 

In het Facilitair Bedrijf is de complete facilitaire dienstverlening van 
Rabobank Nederland (www.rabobank.nl) ondergebracht. Een van de business units 
is Fysieke Distributie (FyD). Deze unit heeft de RaboShop in het !even geroepen, 
een e-procurement toepassing via het intranet van de bank beschikbaar voor alle 
afnemers binnen de bank. Met dit elektronische catalogus- en bestelsysteem kunnen 
besteld warden zaken als grafische producten, relatiegeschenken, kantoorartikelen 
en IT-producten. 
In september 1999 is RaboShop+ in de lucht gegaan, met een beperkt assortiment, 
IT-producten, maar een hogere functionaliteit: bestellingen warden rechtstreeks 
naar de leverancier doorgestuurd, de productstructuren zijn flexibel zodat ook 
complexe IT producten kunnen worden besteld, en er worden een viertal rollen 
onderkend met elk hun taken en bevoegdheden in het systeem. Een van die rollen 
is die van ketenregisseur. Fysieke distributie zal die rol op zich nemen en als 
zodanig een makelaarsfunctie gaan vervullen tussen afnemers en leveranciers. 
Van den Nieuwenhof heeft in deze onderzoeksomgeving onderzocht welke 
randvoorwaarden, procedures en afspraken nodig zijn om een elektronische 
berichtenuitwisseling met leveranciers succesvol te laten verlopen. Het bleek lastig 
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om met de traditionele communicatiemedia de gewenste makelaarsrol te vervullen. 
Om de voorraad van FyD te verplaatsen naar de leveranciers is een fijnmaziger 
informatie-uitwisseling nodig. Volgens Van den Nieuwenhof heeft het on twerp 
daarvan heeft de volgende voordelen: 

• De uitwisseling van catalogusinformatie op elektronisch wijze damt de 
papierstroom van en naar leveranciers sterk in. 

• Omdat bestellingen direct door gaan naar de leverancier en die automatisch 
berichten kan verzenden als er zaken in zijn aanbod is wijzigen is de 
snelheid van het berichten verkeerd aanzienlijk hoger. 

• Leveranciers moeten in dit ontwerp de actuele status van een order 
beschikbaar stellen; afnemers maar ook de FyD kan voortdurend die status 
opvragen. 

• Doordat alle inkoop- logistieke- en financiele stromen via RaboShop+ 
!open kunnen gemakkelijk conclusies over de leveranciersperformance 
warden gegenereerd. 

• Leveranciers moeten zich nu houden aan een formaten waarin ze hun 
gegevens versturcn; het probleem van verschillende formaten is daarmee 
opgelost. 

Voorts slaagt FyD er zo in de makelaarsfunctie te vervullen. Doordat alle 
transacties via een centraal punt verlopen kunnen de belangen van de andere 
partij en, afnemers, leverancicrs en de opdrachtgcvcrs (de centrale beleidsvormers 
binnen de Rabobank Groep) optimaal op elkaar warden afgestemd, is het mogelijk 
logistieke processen beter te regelen en inkoopvohune waar relevant te bundelen. 
Voorts genereert het systeem veel management informatie. 
Aan de hand van een klein aantal producten is ontwerp verder verfijnd. Uit die 
toetsing kwamen de volgende aanbevelingen naar voren: 
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• Blijf de ontwikkeling op het gebied van standaardisatie volgen. De 
Rabobank is betrokken bij EP-NL, een initiatief om tot standaard 
procedures te komen voor het elektronisch inkopen en dus koppelen van 
systemen, bruikbaar voor de Rabobank en leveranciers en andere bedrijven. 

• Formuleer de specificatie voor elektronische berichtenuitwisseling helder 
naar de potentidc lcvcranciers. 

• Ontwikkcl H.aboShop+ verdcr zodat ook bijvoorbeeld het retourneren van 
producten wordt ondersteund en ook andere clan standaardproducten 
verhandeld kunnen warden, denk aan leaseauto 's of uitzendkrachten. 

• De ontworpen processen zijn niet flcxibel; een grotere flexibiliteit verlaagt 
de drempel voor leverancicrs maar vraagt meer en betere documentatie. 

• f\.ls het aantal transacties toenccmt, kunnen andere onderdelen in het 
inkoopsysteem de toename aan? Kunnen de opdrachtgevers bijvoorbceld 
honderden productwijzigingcn per dag controlcren en fiattercn? Daartoe is 
onderzoek nodig. 
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Parallel aan het onderzoek van Van den Nieuwenhof heeft Schwart:tmans 
onderzoek gedaan naar de inrichting van de processen voor elektronische 
berichtenuirwisseling met leveranciers. Hij ontwierp een interorganisationele 
workflow om uit af tc leiden welke informatie met de leveranciers moest worden 
uitgewisseld. Zijn aanbevclingen zijn: 

• Er zijn een Rabobank specifieke XML berichtenset en processen 
ontwikkeld. Voor de berichtenset (protocol) moet worden onderzocht of 
die kan worden vervangen door een marktstandaard. 

• De ontworpen processen en berichten moeten voor alle betrokkenen 
beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van gewenste functionaliteit. 

• Uiteindelijke moeten alle leveranciers op het marktplein RaboShop+ 
worden aangesloten, hetzij via een browserkoppeling, hetzij via een 
elektronische berichtenuitwisseling. 

• Onderzocht moet worden hoe documentatie meer up-to-date en meer 
gestructureerd kan worden aangeboden. 

• De ontworpen processen moeten flexibeler; nader onderzoek is gewenst. 
• Ook moet bekeken worden of de andere, interne processen overweg 

kunnen met een sterke stijging van het aantal transacties. 

Zoals aangegevcn, de Rabobank is betrokkcn bij FP-NL (Electronic Purchasing 
Nederland), een initiatief van grote inkopendc organisaties. llet werk van Van den 
Nieuwenhof en Schwartzmans is bctrokken bij dit standaardisatictraject dat moet 
leiden tot een I ·:P-standaard die ook voor ander bedrijven bruikbaar is. 

8.12 Facilitair Bedrijf TU/e: Het Facilitair Bedrijf in e-commerce - Elektronisch 

winkelen als ambitie 
Etienne van Cleef 

Het 1-acili tair Bedrijf (FB) van de Tcchnische Universiteit E indhoven (TU/ e), 
W\,Vw.fb.tue.nl. heeft als doe! de prin1aire processen op de universiteit optimaal te 
ondcrsteunen, door her leveren van producten en dicnstcn tegen marktconforme 
prijzen. Van Cleers opdracht was te onderzoeken of en hoe het FB internet
technologie kan inzetten om, met betrekking tot de aangeboden producten en 
diensten, beter te kunnen communiceren met de ldant, de dienst:verlening laag
drempeligcr te maken en de administratieve, financide en logistieke afhandeling te 
verbeteren. 
Daartoe hceft hij ecrst een theoretisch model ontwikkeld <lat kan aangcvcn welke 
producten en diensten geschikt zijn voor e-commerce. Dit model bcvat twee 
variabelen, de bcschrijfbaarheid en hct aantal orders. Bcschrijfbaarhcid is 'de mate 
waarin communicatie nodig is om een product tc bcstcllen'. N aarmatc er meer 'over 
en weer' gecommuniccerd mocr worden, is het internet daarvoor minder geschikt. 
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Inschakelen van internet is pas rendabel als het aantal transactics op jaarbasis 
voldoende groot is. 
Aan de hand van deze twee criteria werden drie producten en diensten geselecteerd 
die geschikt moesten zijn voor e-commerce. Dat waren het reserveren van zalen, 
het boeken van reizen en het bestellen van visitekaartjes. Voor alle drie diensten 
gold bovendien dat het bestelproces niet optimaal verliep. De verwachting was dat 
internettechnologie mogelijkheden kon bieden om daarin verbetering te brengen. 

Het reserveren van de meeste, kleinere vergaderzalen van de TU/ e gebeurt veelal 
handmatig. Verschillende aspecten (zaalreservering, catering, audiovisuele onder
steuning) worden vaak door verschillende personen decentraal geregeld. Van Cleef 
heeft, op basis van het e-mailsysteem Outlook, een systeem ontwikkeld waarmee de 
verschillende aspecten voor het beleggen van een vergadering centraal kunnen 
worden geregeld. Voor de catering bijvoorbeeld heeft hij een template ontworpen 
die alle benodigde informatie voor de cateraar opvraagt. Een medewerker kan 
voortaan alle aspecten die bij het organiseren van een vergadering horen, door 
middel van een bericht verzenden. 

TU/ e-medewerkers kunnen hun zakenreizen regelen via een reisbureau op de 
universiteit. Vanwege het grote aantal aanvragen is de wachttijd in het reisbureau of 
aan de telefoon vaak lang. Vooruitlopend op een eventuele internetoplossing voor 
het boeken van reizen, heeft Van Cleef gekeken naar de efficien tie van het 
aanvraagproces. In een herontwerp heeft hij efo processtap 'onzichtbaar' gemaakt, 
namelijk het autorisatieproces. Voorheen moest er eerst toestemming voor een 
zakenreis zijn, nu kan het reisbureau tijdens de aanvraag voor toestemming alvast 
aan de offerte werken. Van Cleef heeft daarvoor een boekingsformulier ontworpen, 
dat net als het declaratieformulier, elektronisch beschikbaar wordt gesteld op de 
website van het FB. Daarmee is niet alleen het bestelproces maar ook het 
declaratieproces verkort. 

Het bestellen van visitekaartjes heeft aan de TU/ e een doorlooptijd van bijna twee 
maanden, met name vaowege het proefdrukken en het batchen van aanvragen. Van 
Cleef heeft een heron twerp gemaakt met een applicatie die het proefdrukken 
overbodig maakt. In de nieuwe situatie kunnen de medewerkers van de TU/ e, 
binnen de huisstijlregels, zelf bepalen en meteen op het scherm bekijken hoe hun 
visitekaartje eruit komt te zien. Daardoor wordt de doorlooptijd veel korter en de 
kostprijs van een visitekaartje lager. Van Cleef hecft een proefproject opgezet om 
alle medewerkers kennis te laten maken met e-commerce, door het daadwerkelijk 
bestelleo van een visitekaartje via internet. 
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Sponsoren boek en congres 'E-motion in e-business' 

~ Aspa Kantoorartikelen 

www.Aspa.nl 

DA.IF 
OAF Trucks N.V. 

www.daftrucks.com 

"E-commerce stelt ons in staat beter in te spelen op 
de spccifieke behoefte van de klant en de 
communicatie met hem aanzienlijk te verbeteren." 
Quote J aarverslag Samas Groep 1999 / 2000 

" . .. communicatie met leveranciers wordt in een 
wereld van complexe supply chains en toenemende 
globalisering steeds belangrijker. De internet 
technologie is een uitstekend middel om deze 
communicatie te structureren en te intensiveren .. . " 
Ir. Jos Smetsers, directeur inkoop D AF 

.-»'datelnef Als 'Partner in Networking' maakt Datelnet het 
mogelijk gebruik te maken van de nieuwste 

So!utinns technologien op het gebied vane-Business. Ons 
partnership bestaat uit consultancy, design, 

www.datelnet.nl/professionals implementatie en beheer. Samen met onze 2300 
www.datelnet.nl/ solutions medewerkers staan wij voor de kwaliteit van uw 
www.dss-nl.com netwerk garant. 

Deloitte 
&Touche 
Bakkenist 

www.bakkenist.nl 

gemeente Eindhoven 

www.eindhoven.nl 
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Razendsnelle technologische vernieuwingen zijn 
overal in organisaties voelbaar. Maar ook andere 
verbetertrajccten doen zich op mecrdere plaatsen 
gelden. Vandaar dat wij een integrate benadering, 
waarin alle effecten worden betrokken, zo belangrijk 
vinden. 
Deloitte & Touche Bakkenist, Management & ICT 
Consultants 

"E-motion heeft naast een bewustwording in 
ongekende mogelijkheden een eerste stap ge:tet in de 
rich ting van de digitale dienstverlening." 
Mevrouw H.J. Lindhout-Das, wethouder sociale en 
economische zaken 



. . . . . 
EMERITOR : 

Tl/£ rAoCUAE.MtNTSOl llTIONS COMPANY 

www.emeritor.com 

ERICSSON ~ 

www.ericsson.com/ 
internetsolutions 

link 

www.linkmagazine.nl 

Eindhoven.kvk.nl 

Rabobank 

www.rabobank.nl 

Tel. 06 55 730 737 

"De combinatie van kennis en deskundigheid van 
Inkoopconsultancy met de toepassing van e-business 
maakt ons uniek." 
Cees Ubink, CEO Emeritor 

"Mobile e-commerce is just beginning, and it will be 
enormous. First-mover advantage will apply. That's 
why E ricsson is working hard to develop solutions 
that get to market quickly with minimal investments. 
And it's why we're committed to being the world 
leader in the field - right now." 
Jim Krijnen, Director Marketing, Retail, Entertain
ment, Ericsson Business Consulting Netherlands 

Link is een blad over innoverend samenwerken en 
samenwerkcnd innoveren in de keten. Een eigentijds 
magazine dat de innovatiekracht van vernieuwende 
vormen van samenwerking tussen toeleveranciers en 
uitbesteders centraal stelt. 
H&J Uitgevers /LINK magnine 

"Eerst eYen langs je Kamer van Koophandel." 
Drs. Ben Pollmann, directeur Kamer van Koophandel 
Oost Brabant 

"De samenwerking tussen ooze virtuele bank en ooze 
lokale banken zorgen voor een 'high-tech'en 'high
touch' dienstverlening op maat. Onze klanten bepalen 
zelf hoe en wanneer en waar zij hun bankzaken willen 
regelen en in welke vorm zij advies willen." 
Karel Plasman, directielid Rabobank Nederland 
Aangesloten Banken 

Een netwerk van specialisten in het uitvoeren van 
commerciele b2b communicatieprojecten met de 
focus op ICT, industrieel toeleveren en ui tbes teden. 
AS Marketing Network 
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