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Voorwoord 

Dit verslag vormt het resultaat van negen maanden afstudeeronderzoek betreffende de (on)mogelijkheden van 
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tot een succesvol einde te brengen. 

Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik een speciaal woord van dank richten aan Ludo Wellens, 
opdrachtgever en begeleider bij OAF Trucks N.V. Ondanks zijn drukke werkzaamheden, was hij immer bereid 
tijd vrij te maken om mij van de nodige informatie te voorzien en mij bij te staan met handige tips en advies . 

Herman Hegge en Will van der Aalst, mijn begeleiders namens de Technische Universiteit Eindhoven, wil ik 
bedanken voor de opbouwende kritiek, tips en adviezen die zij mij gedurende de afgelopen negen maanden 
hebben verstrekt. 

Tenslotte wil ik al diegenen bedanken die, hoewel ze weinig met mijn opdracht te maken hadden, mijn periode 
bij OAF tot een plezierige tijd hebben weten te maken. 

Ik hoop dat dit verslag een bijdrage kan leveren aan de benutting van de mijns inziens gigantische 
mogelijkheden en voordelen van worktlow management voor DAF. 

Erik van Drunen, 
Eindhoven , juni 1998 
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Abstract 

The objective of this report is to examine the possibilities ofworkflow management at DAF Trucks N.V. First a 
literature survey, gathering insights on workflow management and a workflow management system, BaaN 
WFM, was made . Then two casus studies were made in which two workflows were made workflow enabled. 
The results of these cases were analysed and evaluated. Based on this evaluation, DAF is advised to adapt the 
organisation at some points to make implementation ofworkflow management possible. 
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Management Summary 

Introduction 
Recent years have shown a dramatic growth of the utilisation of Information Technology in (administrative) 
processes of organisations. Among others, this has led to the emerge of Workflow Management (WFM). 
A formal definition of WFM is : 

W orkflq~manageme~,t f 
managirigworkflows, b 
organisational objectives'. 

e~ 22]: T .·· 

ans of fitt 

Although the concept of WFM is in fact already used for ages in industrial processes, the new idea here is that 
logistical concepts are used in administrative processes. 

The core bussiness of DAF Trucks N. V. concentrates on the development, marketing & sales and production of 
medium and heavy commercial vehicles. Besides this, DAF has an exclusive agreement with Leyland Trucks 
Ltd on the marketing & sales activities of the light commercial vehicles Leyland produces. Since 1996 DAF is 
part of U.S. truckmanufacturer Paccar. 

DAF Trucks used to take care of the development of most information systems themselves. These applications 
are run on a mainframe. System development and operational support is done by MAID (Manage All 
Information and Distribution). 
This changed when OAF started implementing the Enterprise Resource Planning software package BaaN for the 
logistic and financial processes. 
For the sales and service organisation througout Europe, DAF Trucks N.V. set up several projects under the 
name IMPACT in order to speed up the information delivery to its dealers, subsidiaries, customers and 
importers. 

WFM could be used for several projects belonging to IMPACT and some workflows that are currently used in 
BaaN. 
This study was started because OAF Trucks N.V. wanted a clear vision of the potential benefits and drawbacks 
of a WFM implementation in these areas . 

The fact however is that BaaN uses its own WFM system and that the IMPACT-applications cannot cooperate 
with the BaaN WFM system. The IMPACT-applications will make use of their own WFM system. 
The BaaN WFM system is part of the latest (not yet released) version ofBaaN, which is BaaN ERP. 

Project assig11111e11t 
The definition of the assignments of this university graduation project reads: 

I. Determine the way WFM can be implemented at DAF TrcuksNV and detenr1Jne the financial, organisatiol)a/ 
.\:i/ ,"h· , \/:c{~c' ' · · ,,;,,. >"'«;.,½'. "-' '~·)j >< 

en technical consequences of a WFM implementation · "' .!. ,.i · " : 
2. Determine requirements for a WFM-system for IMPACT and recommend a s.uitabie 
3. Investigate which processes of DAF will be suitable for the use of BaaN WFM 

WFM in industry 
WFM is developed for administrative processes and is presently mainly used in administrative organisations like 
banks, insurance companies and government organisations. The primary processes in such organisations are in 
general exclusively administrative processes . 
Lately however, industrial organisations are also starting to investigate the benefits of WFM for their 
organisations. This holds true for OAF Trucks N.V. as well. 
The prim airy processes in industrial organisations are characterized by the transformation of raw materials or / 
and components into final products . Process control is realized through (for instance) standard ERP
programming and not through WFM. 

111 
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WFM in industry will therefore be mainly applicable in the secundairy processes (not all however) and in the 
processes that link the secundairy processes to the primairy processes (see the figure below). 

Input 

Input 

Secundairy Process (ERP / 
WFM-domain) 

ERP / WFM-domain 
I 

Primairy Process (ERP-domain) 

WFM for DAF Trucks N. V. 
DAF has three options with respect to WFM: 
J. Use a standard WFM-package 
2. Use BaaN WFM 
3. Build WFM-functionality into DAF-applications 

1. WFMfor IMPACT 

~.~ Output 

Output 

The first part of the assignment is the selection of a suitable WFM-system for IMPACT. 
For the selection of a WFM system for IMPACT, a report from Andersen Consulting is used as a starting point. 
In this report an analysis for the need of WFM in IMPACT is conducted. 
Research in this report shows that for four IMPACT-projects, WFM could be very useful. These projects are: 
ProService (claimassesment), ServiceRapido (authoring of service instructions), PartsMarketing (pricing process 
and marketing feedback) and Target (sort of diary management-functionality for dealers). 

Because of a change of strategy at ProService (the claimassesment process will not be a client/server application, 
but will be programmed on the mainframe), a delay of ProService, ServiceRapido and Target and finally the 
decision of PartsMarketing to develop their own WFM-functionality in the total application, the need for a 
WFM-system is not actual any more. So, futher research concentrates on the investigation of possibilities for the 
use ofBaaN WFM for DAF Trucks N.V. 

2.BaaNWFM 
Currently DAF is working with an older version of the BaaN workpackage. One of the DAF-factories that is 
currently working with BaaN, is MCF (part of DAF that manufactures axles for Mitsubishi Caterpillar Forklifts) 
DAF is thinking of a possible transition of the older BaaN version used in MCF to BaaN ERP (a yet unreleased 
version of BaaN that DAF is experimenting with). The research in this report concentrates therefore mainly on 
the possibilities of using BaaN WFM in MCF. 

Since DAF has already concluded that the first version ofBaaN WFM (introduced in BaaN Iv), doesn't cover 
the needed functionality ofDAF, first the WFM-component in BaaN ERP was tested on functionality and yet 
undiscovered bugs. 

After completing the testing, all workinstruction-worktlows ofMCF are investigated on the possible use of 
WFM. 
For a thorough analysis of possible workflow candidates for WFM, WFM-indicators are derived, since in current 
literature about WFM, there is no research about WFM-indicators described. 
Finally the following WFM-indicators are used for the analysis of the worktlows in MCF: 
• number of steps 
• number of roles 
• volume 
• number of possible parallel activities 
• need for control 
• flexibility of the process 
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For all indicators applies that a high score on the indicator corresponds with a high fitness for use ofworkflow 
management, except for flexibility (when there is a high need for flexibility, a WFM system is not 
recommended). 
The scores of these indicators on the workflows of MCF leads to the conclusion that there are not many 
workflows in MCF that will strongly benefit from the use of WFM. 
One workflow however that comes up with the norm values of the WFM-indicators, is selected for modelling. 
This workflow is called 'Production Order' and describes the process of the release of the production order up to 
the closing of the production order. 

In order to also have a process that is not only specific for MCF, another workflow is modelled in Baan WFM. 
This process is called 'Item release' and describes the process of entering a new item, with its Bill Of Material, 
routing and cost price into the OAF-database. 

The results of the modelling are shown to several key-users ofMCF and the OAF BaaN ERP-test team. During 
this demonstration the possible qualitative benefits and drawbacks of a WFM-system for OAF are analysed and 
evaluated. 

The main results of the modelled workflows are: 

Results with respect to the concept of BaaN WFM 
• Exceptions handling should also be possible for users and not only for the manager; 
• Some danger exists that users that make use of the menu browser in BaaN, can theoreticaly make changes to 

an object that is worked on by a BaaN WFM-user; 
• BaaN WFM can make use of automatically generated triggers. This functionality was not available in BaaN 

lvWFM; 
• BaaN WFM cannot differentiate roles futher into subroles with different skills. 

Results with respect to the modelling of BaaN WFM 
• A major problem of OAF is the fact that many workflows cannot be described into the level of detail that is 

neccesary for BaaN WFM; 
• Using BaaN must lead to a major change in the way OAF is currently working. The flexibility of the OAF 

organisation must adapt to the rigid working method of BaaN WFM; 
• BaaN WFM uses utilities that increase the flexibility of modelling. In these utilities however, one can only 

define BaaN sessions and not external applications like a Word-document for instance; 
• BaaN cannot make a distinction to an implicit Or-split and an explicit Or-Split; 
• Making a workflow 'workflow enabled' is a very complex matter; 
• In BaaN WFM it is impossible to temporary remove an object out of the user's worklist when it is not used 

for a while; 

Results with respect to the use of BaaN WFM 
• The user-interface of client and manager is reasonbly user-friendly; 
• In BaaN WFM it is possible to take a look at the history of an object, which was not possible in BaaN Iv; 
• When a BaaN session is closed, BaaN WFM assumes that the necessary activities for that session are 

fulfilled, which doesn't have to be the case; 
• It is not possible to point out a stand-in when a user is absent; this functionality is frequently used in MAID; 
• A usefull addition to BaaN WFM could be an E-mail functionality between client and manager; 
• In BaaN WFM it is not possible to make a 'step back into the process' , so corrections cannot be made; 
• BaaN WFM has a functionality for adding comment on a worked object, this is however needlessly 

complex; 

Final comments with respect to the use of BaaN WFM 
• When dealers and subsidiares are included in the workflows, there will be multi-site and replication problems 

that have to be faced with; 
• When OAF starts implementing BaaN WFM, there needs to be sufficient and skillful support in order to 

overcome the undoubtly major problems that will arise; 
• Problems will also arise with respect to the coupling of the existing mainframe-applications with BaaN 

WFM and probably a future standard WFM-application. 
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Conclusions 

WFM will be a useful tool for DAF in order to streamline the processes, but there will be several financial, 
organisational and technical consequences. 

Financial 
Because DAF has decided that (for the moment) there will be no standard WFM-system for IMPACT, the short
term financial consequences are additional programming costs for PartsMarketing. Probably these costs will be 
lower than the costs for buying a standard WFM system. In the future however, the costs for maintenance and 
costs due to a lack of integration might be considerably higher. 
The costs for BaaN WFM include hardware, licences, consultants, system-integrators, DAF-specific 
programming and renewel of the infrastructure. 

Organisational 
The major problem is that DAF is an organisation that is characterized by a very flexible organisational 
structure. WFM is the opposite to that, users are forced to work with strict and formal procedures. 

Technical 
Because the mainframe-system, BaaN WFM and in the future a standard WFM-application will need to work 
together, a large amount of effort needs to be put in getting the systems cooperative with each other. 
Another major problem will be the replication and multi-server problems that will arise when dealers and 
subsidaires will be included in the WFM system. 
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Workflow Management bij DAF Trucks 

1. lnleiding 

Workflow Management heeft in de korte geschiedenis van haar bestaan (sinds eind jaren '80) reeds veel stof op 
doen waaien in gegevensverwerkende organisaties. Door middel van een combinatie van de toepassing van 
logistieke principes en de inzet van Informatie Technologie, kunnen enorme besparingen in doorlooptijden 
gerealiseerd worden. 
In het midden van de jaren '90 is ook ( op beperkte schaal) begonnen met workflow management implementaties 
in industriele organisaties. 
Een branche-gericht onderzoek [11] van KPMG naar toepassingen van workflow management, laat echter zien 
dat begin 1997 binnen industriele organisaties slechts 5 % van de bedrijven investeert in workflow management 
en dater nog geen operationele Workflow management-systemen zijn (zie Figuur 1-1). 
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Figuur 1-1: Mate van toepassing van WFM binnen industriele organisaties 
in procenten 

Ook DAF Trucks N.V. heeft de potentiele voordelen van workflow management onderkend en is een onderzoek 
gestart naar de mogelijkheden van workflow management binnen haar bedrijfsvoering. Deze scriptie behandelt 
de resultaten van dat onderzoek. 

In het volgende hoofdstuk zal daartoe worden begonnen met een algemene bedrijfsbeschrijving van DAF Trucks 
N.V. Er zal kort worden ingegaan op de geschiedenis van het bedrijf, het product, de bedrijfsfilosofie en de 
organisatie-structuur. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 3 een gedetailleerde en uitgewerkte opdrachtformulering plaatsvinden. 

In hoofdstuk 4 zal het begrip workflow management (WFM) nader worden toegelicht en wordt als voorbeeld 
van een workflow management systeem (WFMS) een korte beschrijving van BaaN WFM gegeven. Dit gebeurt 
om een goed beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden van WFM . 

Na de theoretische onderbouwing van het begrip WFM, zal vervolgens in hoofdstuk 5 de relatie van WFM met 
DAF worden gelegd. Er zal worden bekeken wat de behoeften aan WFM zijn binnen de DAF-organisatie. 

In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op het selectie-traject van een standaard WFM-pakket voor IMPACT en er 
zal worden aangegeven wat de overwegingen zijn om niet te kiezen voor een standaard WFM-pakket, maar voor 
het zelf ontwikkelen van WFM-functionaliteiten in de applicatie. 
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In hoofdstuk 7 zullen enkele bedrijfsprocessen van DAF worden getoetst op hun geschiktheid voor toepassing 
van WFM . Daartoe zullen criteria worden geformuleerd waaraan bedrijfsprocessen dienen te voldoen om in 
aanmerking te kunnen komen voor toepassing van WFM . Aan de hand van de gemaakte analyse zal worden 
aangegeven waar WFM bij DAF toepasbaar kan zijn. Dit gebeurt door vervolgens twee cases te ontwerpen van 
typische workflows van DAF Trucks N.V. waar toepassing van WFM wellicht zinvol zou kunnen zijn. 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de cases beschreven. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 9 conclusies worden getrokken over de mogelijkheden van WFM in de 
bedrijfsvoering van DAF Trucks N.V. Tevens zullen enkele concrete aanbevelingen worden gedaan. 
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2. Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk word! de ontwikkeling van DAF Trucks vanaf de oprichting in 1928 tot nu besproken. Tevens word! 
ingegaan op de filosofie en de toekomstvisie van DAF Trucks N V, gevo/gd door een korte beschrijving van IMPACT en 
MCF 

2.1 Geschiedenis van OAF Trucks 
De geschiedenis van OAF begint op I april 1928 als de gebroeders Hub en Wim van Doome met f 10.000,
geleend geld een kleine machinefabriek opstartten. Dit kleine constructie- en reparatiebedrijfje te Eindhoven 
vormde de basis voor het huidige OAF Trucks N.V. 
Het fundament voor de bedrijfsnaam OAF werd enige jaren later gelegd toen de broers begonnen met de 
productie van aanhangwagens. Vanaf dat moment (I 931) zou het familiebedrijf 'Van Doome's 
AanhangwagenFabriek ', ofkortweg ' OAF' heten. De productie van aanhangwagens werd trouwens in 1976 
gestaakt. 
De voornaamste activiteit van OAF was echter vooral de productie van militaire voertuigen. De productie van 
vrachtwagens vond pas plaats vanaf 1949. 

Naast de productie van aanhangwagen, trucks en militaire voertuigen , was OAF tussen 1958 en 1976 ook 
producent van personenwagens. Een bijzonder kenmerk van de OAF personenwagens was dat de auto's 
leverbaar waren met een continu variabele transmissie, ofwel de ' Variomatic '. Na afstoting van de 
personenautodivisie zouden in de voormalige OAF automobielfabriek in Born (Limburg) Volvo's van de band 
rollen. 

20000 ~------------~ 

In 1987 vond een fusie plaats tussen de Eindhovense 
vrachtwagenproducent en het Engelse Leyland 
Trucks. De houdstermaatschappij zou als OAF N.V. 
door het !even gaan . Kort na de fusie, in hetjaar 1989, 
zou OAF haar topjaar beleven : OAF bouwde datjaar 
rneer dan 58 .000 voertuigen (waarvan 18.000 in 
Eindhoven) met een personeelsbestand van 16.000 
man (waarvan 6.000 in Eindhoven). 

, aG eproduce erde 

i ~~ncdk:oven 

Vanaf dat j aar g ing het plotseling minder met OAF. 
Een teruggang in de economie, leidde tot het instorten 
van de Europese markt voor vrachtwagens. Vooral de 
voor OAF zo belangrijke Britse markt geraakte in een 
diep dal. Orie jaar lang draaide OAF met forse 
verliezen totdat in 1993 tenslotte het doek vie! voor 
OAF N. V. Mede dankzij financiele steun van de 
Nederlandse en Vlaamse overheid, de banken en niet 
te vergeten de Brabantse bevolking die massaal geld 
doneerde, kon OAF al weer snel na het faillissement 
een nieuwe onderneming oprichten . 
De prijs voor dit failli ssement was hoog: een 
dramatisch aantal werknemers mocht niet meer 
terugkomen in de nieuwe organisatie (het 
personeelsbestand werd ruwweg gehalveerd!) en 
bovendien werden OAF Special Products, OAF 
Finance Company en OAF-Leyland alien afgestoten. 
Oat ondanks dit all es het nieuwe OAF echter wel de 
goede wel is ingeslagen wordt duidelijk uit de cijfers 
van Figuur 2-1 . 

, ■Aan tal 
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Figuur 2-1: Aantal geproduceerde trucks tov aantal 
werknemers Eindhoven 
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Figuur 2-2: Marktaandeel West-Europa 1995 

Na een terugval in het marktaandeel na het faillissement, zijn de marktaandeelcijfers de laatste jaren weer sterk 
herstellende. In 1995 bedroeg het marktaandeel 8.6 % (zie Figuur 2-2) , een jaar later was dit al 9 . I %. 
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Ook de winstcijfers waren goed: de winst van OAF steeg van 10 miljoen gulden in 1993 (het jaar van de 
herstart) [5] tot circa 160 miljoen gulden in 1996. 
Wei is er verandering gekomen in de eigendomsverhoudingen: op 15 november van het vorige jaar ( 1996) is 
OAF Trucks overgenomen door de Amerikaanse vrachtwagengigant Paccar. Maar liefst een miljard gulden 
legde Paccar neer voor OAF Trucks N.V. 
Paccar behoort nu tot de top 3 van vrachtwagenfabrikanten ter wereld. Alleen Mercedes-Benz en Volvo moet 
Paccar voor laten gaan. Behalve OAF, behoren ook Kenworth en Peterbilt tot het Paccar-concern, alsmede de 
Engelse vrachtwagenfabrikant Foden. Momenteel produceert deze fabriek vooral (militaire) vrachtwagens voor 
de lokale markt. De fabriek in Foden zal in de nabije toekomst ook DAF's gaan produceren. 
Bijlage I geeft de cijfers van het jaarverslag 1995 [IO], het laatste jaar dat OAF Trucks N .V. een eigen 
jaarverslag publiceerde (vanaf 1996 zijn de OAF-statistieken verdisconteerd in de Paccar-cijfers). 

2.2 Produktenrange 
Momenteel concentreert OAF zich op de ontwikkeling, productie, verkoop en service van middelzware en zware 
bedrijfswagens. 
De produktenrange van OAF loopt van de kleine, compacte 45 serie tot en met de ruime en comfortabele 95 XF 
(Tabel 2-1 ). OAF levert bovendien verschillende componenten, zoals assen, motoren en cabines aan derden voor 
toepassing in onder meer bussen, speciale voertuigen, grondverzetmachines en aggregaten. 

Tabel 2-1 DAF Produktenrange 

Serie Soort Truck Fabricage Plaats 

45 serie distributie-truck Engeland 

55 serie distributie-truck Engeland 
65 serie lokale distributie truck Eindhoven 
75 serie lokale distributie-truck Eindhoven 

85 serie lokaal en internationaal Eindhoven 
95 serie internationaal Eindhoven 

Het paradepaardje van OAF Trucks N.V. wordt gevormd door de nieuwste truck: de OAF 95 XF. Deze truck is 
na een 2,5 jaar durende (in dit marktsegment een revolutionair korte ontwikkeltijd) en 200 miljoen kostende 
ontwikkelingsperiode zeer goed ontvangen. Nog voordat de eerste 95 XF op 24 maart 1997 van de band liep, 
waren er al meer dan 3000 exemplaren van dit type verkocht. Onlangs is de OAF 95 XF door een intemationale 
vakjury verkozen tot 'Truck of the year 1998'. 
Elke truck is klant-specifiek en alle assemblage-activiteiten vinden plaats op basis van klantenorders (OAF duidt 
dit concept aan met ' build-to-order principe'). Het Klanten Order Ontkoppel Punt (KOOP) ligt dan ook tussen 
de fabricageprocessen van OAF en de assemblageprocessen. 

4 
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2.3 Bedrijfsfilosofie 
De huidige strategie van OAF Trucks N.V. stamt 
uit de tijd dat OAF Trucks nog zelfstandig was. 
Onder de naam Total Care dient OAF te 
verworden tot een 'quality player in the 
European truck industry'. De doelstellingen 
luiden: 

Primaire 
, doelgroep 

• OAF Trucks wil kwaliteitsproducten maken 
met een eigen identiteit en wil de beste zijn in 
de middelzware en zware trucks; 

• OAF Trucks wil worden herkend als een 
!eider in op maat gemaakte trucks; 

• OAF Trucks wil voor de belangrijkste 
componenten integraal ontwikkelen met 
partners. 

( 
Europese 

Markt 

, ____ .,. / Geografisch 
~ werkterrein 

··•· • Product "" ' Middelzware 
focus ) en zware 

~ • I / 

~--/ trucks 

Met de Total Care strategie wil OAF Trucks 
opschuiven richting klant. OAF Trucks wil een 
duidelijk eigen gezicht, ofwel zich duidelijk 
kunnen onderscheiden van de concurrentie. 

lnveste-
nngs 1 

prioritei- 1 

ten I 

//.,. 

Commer
ciele 

i activiteiten 

In Figuur 2-3 is de Total Care filosofie Figuur 2-3: Bedrijfsfilosofie 
schematisch weergegeven. Wil OAF van Total 
Care een succes maken, dan dient OAF zich te richten op de gebieden waar OAF tot de besten kan behoren. 

2.4 Bedrijfsstructuur 
OAF beschikt over vijfproduktiebedrijven: 
• Cabinefabriek (Westerlo, Belgie); 
• Assenfabriek (Westerlo, Belgie); 
• Motorenfabriek (Eindhoven); 
• Plaatcomponentenfabriek (Eindhoven); 
• Trucksassemblagefabriek (Eindhoven). 

Een gedeelte van de Assenfabriek (MCF) in Westerlo werkt momenteel met het ERP-pakket BaaN Iv, maar 
overweegt om over te stappen naar BaaN ERP, indien BaaN ERP een duidelijke meerwaarde kan bieden in 
functionaliteit boven BaaN Iv. Een mogelijke reden voor overstap naar BaaN ERP is onder andere het eventueel 
gebruik van WFM. Verderop in dit verslag zal hier nader op in worden gegaan. 
In de assenfabriek worden niet alleen de assen van voor OAF trucks gefabriceerd, maar vanwege de 
overcapaciteit is men ook assen gaan produceren voor derden. MCF fabriceert assen voor de heftrucks van 
Mishubishi en Caterpillar. 

2.5 IMPACT 
OAF Trucks N .V. heeft de afgelopen jaren verschillende projecten opgestart ter realisatie van uiteenlopende 
doelstellingen. Projecten met een sterke lnformatie-Technologie-component zijn in dit verband Spirit en 
IMPACT. 
Het Spirit-projectteam houdt zich vooral bezig met de invoering van het ERP-pakket BaaN. 
IMPACT is een verzameling projecten die pogen de relatie tussen OAF en haar dealers directer en soepeler te 
maken, zodat de dealer zoveel mogelijk tijd kan besteden aan de klant. Dit alles met behulp van de modernste 
informatie- en communicatietechnologie. 
In Figuur 2-4 staan de projecten afgebeeld. 
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PartsOrder 

Figuur 2-4: IMP ACT 

De volgende projecten maken deel uit van IMPACT: 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Sprint: Met behulp van Sprint wordt de verkoper in staat gesteld om op eenvoudige wijze een ideale 
maatoplossing voor de klant op te stellen; 
PartsOrder: Met behulp van PartsOrder kunnen onderdelen besteld worden; 
Endurance: Endurance biedt de selectiemogelijkheden uit het Europese aanbod van gebruikte trucks en 
ondersteunt de waardebepaling van deze trucks; 
Truckorder: TruckOrder ondersteunt een snelle en accurate verwerking van een order; 
ITS : ITS biedt een 24-uurs-service voor trucks met pech onderweg (een reeds bestaand systeem); 
ProService; 
ServideRapido; 
PartsMarketing; 

• Target. 

De laatste vier projecten komen in aanmerking voor workflow management [ 14] en zullen in de volgende 
paragrafen uitgebreider worden toegelicht. 

2.5.1 ProService 
ProService heeft twee belangrijke taken: enerzijds moet het de dealer ondersteunen door hem een middel te 
verschaffen dat op de meest effectieve manier service contracten ontwikkelt en anderzijds dient het te leiden tot 
een minimale hoeveelheid administratiefwerk voor claim afhandeling en contract management. 
De belangrijkste processen voor ProService zijn : 
I . Definieren van service contracten; 
2. Aanbieden en creeren van service-contracten; 
3. Beheren van service-contracten; 
4. Claim service contracten 
5. Managen en analyseren van service-contracten. 

2.5.2 ServiceRapido 
Toenemende eisen op de after-sales markt hebben ertoe geleid dat OAF aan de volgende service-eisen dient te 
voldoen [6]: 
• Service Standaards: Dealers en after-sales organisaties hebben behoefte aan service standaards voor 

reparatietijden, werkmethoden, materiaalconsumptie en speciaal gereedschap. Zo kunnen onverklaarbare 
reparatietijd-variaties , inconsistente dealer-factureringen naar klanten en lastige claim-afhandeling 
voorkomen worden; 

• Service Documentatie: Momenteel hebben de OAF-dealers een papieren documentatiesysteem voor hun 
technische service administratie. Door het toenemende aantal talen dat ondersteund moet worden en het 
steeds klant-specifieker warden van de trucks, is deze papiermassa nog steeds groeiende. Er dient dus een 
makkelijker up-to-date te houden systeem worden gevonden . 

ServiceRapido zal aan deze eisen tegemoet komen door voor de dealers een applicatie te ontwikkelen die in staat 
zal zijn om: 
• Chassis-specifieke standaard reparatie-tijden te genereren; 
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• Job-specifieke service instructies inclusief technische documentatie, benodigde onderdelen / gereedschap te 
verschaffen ; 

• Up-to-date service bulletins te verschaffen. 

2.5.3 PartsMarketing 
OAF moet een constante prestatieverbetering leveren op de after-sales markt. 
De after-sales markt is een moeilijke markt: 
• een enorme hoeveelheid onderdelen die geprijsd moeten worden; 
• er is daardoor veel personeel nodig voor prijsbepaling; 
• de after sales omgeving is bijzonder complex; 
• de concurrentieverhoudingen zijn moordend in dit marktsegment. 

Dit betekent dus dat de After Sales Organisatie in staat moet zijn om op professionele en efficiente wijze prijzen 
te bepalen van onderdelen en deze op een al even modeme wijze te kunnen analyseren. 
Dit systeem zal de huidige variatie aan processen en systemen dienen te vervangen en zal tot een structurele 
verzameling en opslag van prijsbepaling- en concurentiegegevens leiden, zodat men over accurate marketing 
feedback beschikking zal krijgen. 

2.5.4 Target 
Het Target-project is pas in de startfase. Het project is bedoeld als hulpmiddel voor de verkoper om altijd de 
klant- en prospectgegevens bij de hand te hebben . Zo helpt Target bij de planning van en de voorbereiding op 
het verkoopgesprek. 
Onderdelen van Target zijn: 
• Actuele klant- en prospectgegevens (soort bedrijf, wagenpark, historie); 
• Klantcontractregistratie; 
• Agenderings- en signaalfunctie; 
• Klantstatusinformatie (om na te gaan in welk stadium van het verkoopproces de klant zich bevindt); 
• lntegratie met IMPACT-Sprint: eenvoudig raadplegen van klantgegevens . 

2.6 Samenvatting 
Na een algemene beschrijving van OAF Trucks N.V., is gedetailleerder ingegaan op het onderzoeksgebied, 
namelijk IMPACT (een verzameling projecten die pogen de relatie tussen OAF en haar dealers directer en 
soepeler te maken) en MCF (de assenfabriek van OAF die assen produceert voor de heftrucks van Mitsubishi 
Caterpillar). 
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3. Opdrachtformulering 

In dit hoofdstuk word/ de probleemstelling en de opdrachtformulering van het onderzoek beschreven. Tevens word! er een 
stappenplan voor het onderzoek ontwikkeld. Voor ontwikkeling van de probleemstelling en de methode voor de aanpak van 
het onderzoek, is gebruik gemaakt van van der Zwaan [30 J 

3.1 Probleemformulering 
De initiele ruwe probleembeschrijving, 2oals de2e door DAF Trucks NV was opgesteld, is hieronder 
weergegeven. 

De vraag is welke WJ:!-f~systeinengeschikt zijnw;or DAFen'op\ v~lke wijze :z_r/e,v_entueef. t(!}opeelen>ijn. 
Daarnaast,is de vraagwat de consequenties.zijn om WFMbifDAF te.iinplr/menteren, zowelteclmisch, ·<> 
organisatoriscli als qua kosten, alsook wat uiteindelijkJe voordelen zullenzijfi:-<·: ': ': 

3.2 Uitwerking probleemstelling 

3.2.1 Verantwoording 
De meeste informatiesystemen bij DAF Trucks werden in het verleden 2elf op een mainframe ontwikkeld. De 
systeemontwikkeling en de operationele ondersteuning verloopt via MAID (Manage All Information and 
Distribution), ook een 2elf ontwikkeld systeem. MAID ondersteunt het e lektronisch distribueren van memo's en 
door de systemen gegenereerde rapporten . 
Sinds enige tijd komt hier verandering in door het SPIRIT-project, dat de implementatie van het BaaN pakket 
voor de logistieke en financiele processen stuurt en door diverse ontwikkelingen op client/server voor de sales 
processen. 
Onder de naam IMPACT coordineert DAF enke le projecten van uiteenlopende aard die als ge2amenlijk doe! 
hebben om processen tussen DAF en haar dealers 20 direct en 20 snel mogelijk te laten verlopen. Enke le 
projecten binnen IMPACT komen in aanmerking voor workflow management-ondersteuning. 
Door WFM in te voeren, kunnen de administratieve doorlooptijden verkort warden. Echter, het BaaN pakket 
heeft 2ijn eigen WFM-systeem, een groot dee! van de mainframe systemen 2ullen nog een tijd in gebruik 2ijn en 
de IMPACT-project teams wensen MWFM 2elfin hun applicaties te bouwen ofte kie2en voor een eigen WFM
systeem . 

3.2.2 Doelstelling 
Naar aanleiding van bovenstaande uiteen2etting, kan de doelstelling voor het onder2oek als volgt geformuleerd 
warden: 

I. Bepaal de wijze waarop WfM in de bedrijfsvoeringyan DAF Trucks NV ingevgqd .kan worden en wat de 
financiele, organisatorische en technische consequenties hiervan zijn. 

2. Bepaal 'requirements' waaraan een WFM-systeem voor de1MPACT-projectenmoetvoldoenen doe ee 
aanbeveling voor een gescf;ikt WFM-pakket · ~, ; 

3. Onderzoek welke nN>rP~~P·n in aanmerking te maken van 
BaaN. 

3.2.3 Toelichting bij doelstelling 
De hoofddoelstelling van het onder2oek is het onder2oek naar de wij2e waarop WFM binnen DAF Trucks NV 
ingevoerd kan worden. Doelstelling 2 en 3 2ijn een afgeleide van doelstelling I. 
Terwijl doelstelling 2 2ich concentreert op de invoering van workflow management voor de sales processen, 
richt doelstelling 3 2ich op de primaire processen van DAF Trucks. 
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Er is een duidelijke wisselwerking tussen doelstelling 2 en 3. Enerzijds is voor de IMPACT-projecten reeds voor 
een groot gedeelte bekend welke processen in aanmerking komen voor WFM. Hiervan kan gebruik gemaakt 
worden bij de analyse van de processen die in aanmerking komen voor gebruikmaking van de WFM-component 
van BaaN. 
Anderzijds kan uit de analyse van BaaN WFM lering worden getrokken over de 'requirements' waaraan een 
WFM-systeem in het algemeen dient te voldoen. Met name het testen van BaaN WFM is in dit verband van 
belang. 

3.2.4 Afbakening 
Organiek is de opdracht binnen het IMPACT -gedeelte begrensd tot de activiteiten in het kader van de projecten 
ProService, ServiceRapido, Target en PartsMarketing. De reden hiervoor is dat een onderzoek van Andersen 
Consultants heeft uitgewezen dat deze projecten in aanmerking komen voor WFM en de andere projecten niet. 
Voor wat betreft het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de WFM-functionaliteit van BaaN is het 
onderzoek beperkt tot de processen van MCF. 

3.3 Opzet en inrichting van het onderzoek 
Op basis van de hierboven genoteerde probleemstelling en doelstelling van het onderzoek, is een voorlopig plan 
van aanpak opgesteld. Dit plan is weergegeven in bijlage II. Bij elke fase volgt een toelichting. Tevens is er een 
chronologische planning toegevoegd. 
In bijlage III is de planning in een Gantt-Chart weergegeven. 

Het onderzoek bestaat uit drie delen . Het eerste deel bestaat uit een studie naar WFM. Door een uitgebreide 
literatuurstudie is kennis gemaakt met de aspecten die van belang zijn bij implementaties van WFM . Om beter 
inzicht te verkrijgen in de praktische invulling van WFM, is de werking van een specifiek WFM-pakket 
bestudeerd (BaaN WFM). 

In het tweede gedeelte van het onderzoek behandelt de toepasbaarheid van WFM in IMPACT. Daartoe is 
allereerst kennis gemaakt met IMPACT, door middel van het bestuderen van bedrijfsinformatie en het houden 
van algemene gesprekken en interviews. Het onderzoek is gericht op het selecteren van een WFM-pakket voor 
IMPACT. 

Tenslotte betreft het derde en het laatste dee! van het onderzoek een analyse van de mogelijkheden van BaaN 
WFM voor DAF. Daartoe zullen indicatoren worden opgesteld die aangeven of een workflow geschikt is voor 
WFM. Deze indicatoren zullen worden vergeleken met de karakteristieken van de workflows van MCF. 
Vervolgens zullen een tweetal cases worden gemaakt om de consequenties van het toepassen van WFM bij DAF 
na te kunnen gaan. 

3.4 Samenvatting 
Dit onderzoek is gericht op het analyseren van de mogelijke toepassingen van WFM bij OAF Trucks N.Y. Het 
onderzoek zal zich richten op toepassingen voor IMPACT en het gebruik van BaaN WFM. 
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4. Workflow Management 

In dit haafdstuk zal kart warden beschreven wat WFM is en wat de vaar- en nadelen zijn. Tenslotte zal aan de hand van de 
werking van BaaN WFM het principe van een WFM system warden taegelicht. 

4.1 lnleiding 
De Infonnatie-Technologie wordt steeds belangrijker en zal binnenkort van beslissende invloed zijn op het 
maatschappelijke leven. Dit werd reeds in 1980 onderkend door Toffler [22]. Hij beschrijft in zijn boek 'The 
Third Wave' het huidige tijdperk als een overgang van de tweede golf(het industriele tijdperk) naar de derde 
golf (het infonnatie tijdperk). 
Infonnatie-Technologie kan onder andere gebruikt worden om het werk van mensen te coordineren. Door 
middel van het zorgvuldig op elkaar afstemmen van activiteiten, ervoor te zorgen dat de juiste infonnatie op het 
juiste tijdstip en op de juiste plaats voorhanden is, kan de doorlooptijd van objecten in administratieve 
werkstromen drastisch worden gereduceerd. 
Onder de naam 'worktlow management' wordt getracht deze reductie in doorlooptijden te realiseren. 

4.2 Definities 
Behalve dat het belangrijk is om te weten hoe een WFM systeem werkt, is het tevens van belang om de 
basistennen en definities betreffende WFM te begrijpen. Deze paragraafbevat enkele fonnele definities omtrent 
WFM en aanverwante begrippen. 
Voor het uitvoeren van werk, is het noodzakelijk dat bepaalde activiteiten vervuld worden. Deze activiteiten 
leiden tot een product of een bepaalde dienst. Deze (geordende) verzameling activiteiten noemt men een proces. 
Elk proces voert een bewerking uit op bepaalde objecten ( ook wet casus, jobs of couriers genoemd). 
Een object is de representatie van een enkele bepaling van een proces, inclusief de bijbehorende data. 
Nauw verwant aan het begrip proces is het begrip 'worktlow'. Een workflow is het netwerk van bewerkingen in 
een gegevensverwerkende organisatie of afdeling [26]. Anders gezegd: een systeem van activiteiten die 
gerelateerd zijn door middel van een trigger-relatie [ 19]. Een trigger is een gebeurtenis die aan de hand van een 
object waameembaar is en leidt tot de uitvoering van een activiteit. Een voorbeeld van een trigger is een 
schadeclaim. Het feit dat er geclaimd wordt, is waameembaar aan de hand van bijvoorbeeld een 
schadefonnulier. Deze gebeurtenis leidt tot het uitvoeren van een athandelingsproces. 
Met het begrip 'workflow' (werkstroom) kunnen de meeste bedrijfsprocessen helder beschreven worden. 
Voorbeelden van werkstromen zijn bijvoorbeeld: het aanvragen van huursubsidie of een belastingaangifte. 

Het 'managen' van de werkstromen in een organisatie wordt WFM genoemd. Er bestaan vele definities voor dit 
begrip. Een formele definitie van dit begrip is bijvoorbeeld: 

WFM wordt meestal ingevoerd met behulp van software, een zogenaamd WFM-systeem. 
WFM-systemen zijn erop gericht de werkstromen zo te automatiseren dat het bedrijfsproces efficienter, 
effectiever, flexibeler en goedkoper kan worden uitgevoerd. 

WFM begint altijd met het definieren van de processen (modelleren) en het (her)ontwerpen hiervan. Vandaar dat 
WFM vaak in verband wordt gebracht met Business Proces Re-engineering (BPR). BPR kan gedefinieerd 
worden als het door IT mogelijk gemaakte en door een procesbenadering gestuurde radicale herontwerp van de 
bestaande werkzaamheden in een organisatie [2]. 
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4.3 Voor- en Nadelen Workflow management 
De voordelen van WFM zijn niet altijd kwantificeerbaar. De kwantificeerbare voordelen beperken zich tot 
kostenreducties in de personele en de materiele sfeer. 

De kwalitatieve voordelen van WFM zijn [14, 19 en 21]: 
• WFM vergroot de efficientie ('doing the things right') en de effectiviteit ('doing the right things') van een 

organisatie. WFM optimaliseert de werkstromen, waardoor overbodige activiteiten geminimaliseerd of 
geelimineerd worden. Daarbij zorgt een efficientie- en effectiviteitsverbetering voor een stijging van de 
productiviteit van een organisatie. 

• WFM vergroot de flexibiliteit van een organisatie. Hierdoor kan een organisatie sneller inspelen op 
veranderingen in haar omgeving. Aanpassingen in een werkstroom, die vanwege deze veranderingen 
gemaakt moeten worden , zijn met workflow-software eenvoudig te realiseren. Goed geschreven WFM
software biedt namelijk de mogelijkheid om activiteiten in een werkstroom te wijzigen, te verwijderen of 
nieuwe activiteiten toe te voegen. 

• WFM zorgt ervoor dat regels en procedures van een organisatie beter worden toegepast. Alie acties die voor 
een bepaalde werkstroom nodig zijn , worden door de workflow-software aangestuurd. Dat verkleint de kans 
dat bepaalde acties (bijvoorbeeld een goedkeuring) word en ' overgeslagen ' . 

• WFM levert een betere beheersing van de werkstromen op. De status van activiteiten kan met behulp van 
workflow-software door bevoegde gebruikers eenvoudig achterhaald worden. 

• WFM zorgt voor een beperking van de doorlooptijden van werkzaamheden. 
• WFM leidt tot een betere beschikbaarheid van historische data. 
• Het zichtbaar maken van knelpunten en problemen in het verloop van de processen en van overbelastingen 

van medewerkers . Aan de hand van prestatie-indicatoren krijgt het management snel informatie over de 
prestatie van de werkstromen . 

Behalve voordelen, kan WFM ook veel potentiele nadelen en gevaren hebben voor een organisatie [ I 9 en 2 I]. 
WFM wordt vaak te pas en te onpas gebruikt, zonder dater goed over de oplossingsrichting nagedacht is. Met 
als gevolg dat veel WFM projecten mislukken. 
Reden waarom WFM-projecten vaak mislukken zijn: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Te strakke besturing: het systeem kan de werknemers te strak controleren en besturen. Dit kan tot gevolg 
hebben dat werknemers alleen kunnen reageren op het systeem. 
Te veel controle : in principe kunnen werknemers namelijk op vrijwel alle manieren door het management 
gecontroleerd worden: hoeveel tijd besteedt een werknemer aan welke taak, wat was de kwaliteit van 
zijn/haar werk, etc. 
Te weinig functionaliteit : WFM kan vaak niet alle problemen oplossen. De systemen worden vaak overschat. 
Belangrijk is dat het gebruik van WFM goed gebalanceerd wordt. 
Te weinig flexibiliteit: het systeem is soms niet flexibel genoeg om zich aan te passen aan nieuwe 
klanteneisen of eisen voortvloeiend uit de systeemomgeving. 
Specialisten-overheersing: meestal mensen uit de automatiserings-afdeling die te ambitieuze doelen 
nastreven en/of te weinig rekening houden met de daadwerkelijke doelen die nagestreefd dienen te worden, 
zodat het probleem van de organisatie niet wordt opgelost met behulp van WFM. Vaak kunnen zij bij pilot
projecten de motivatie van management en gebruikers al zodanig negatief bei'nvloeden dat aan de 
daadwerkelijke implementatie niet eens begonnen wordt. 
'Tunnel-vision': In plaats van de verschillende aspecten van een WFM-implementatie te integreren, worden 
de organisatorische, financiele en de organisatorische aspecten van WFM gescheiden in drie afzonderlijke 
projecten. 
Het implementatie project duurt te lang. Behalve dat de motivatie van management en gebruikers afneemt, 
naarmate het project !anger duurt, zijn de omstandigheden vaak veranderd wanneer de implementatie 
voltooid is . Dit is vooral een probleem bij het zogenaamde 'waterval-model' van systeemontwikkeling. In dit 
model worden de specificaties van te voren vastgelegd en niet meer aangepast aan wijzigende 
omstandigheden. Het waterval-model wordt nog steeds in ongeveer 95 % van alle informatie-systeem 
ontwikkeling projecten toegepast. 
Het ontwerp en constructie van het uiteindelijke WFM-model is te theoretisch, waarbij voor het gemak even 
vergeten wordt dat de gebruiker er uiteindelijk mee dient te werken. Als dan blijkt dat de gebruiker er 
inderdaad niet mee kan werken , zal een herontwerp gemaakt dienen te worden, met alle extra kosten en 
tijdsvertraging van dien . 
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• De implicaties van het integreren van de verschillende, bestaande 'eilanden van automatisering' warden 
onderschat. Vaak 2ijn de2e eilanden 20 sterk gegroeid dat niemand binnen de organisatie meer een correcte 
' overall picture ' heeft van de situatie op automatiseringsgebied. 

4.4 De Workflow Management Coalition 
Er 2ijn vele leveranciers van WFM systemen. Organisaties verschillen aan2ienlijk in hun bedrijfsprocessen. 
Voor verschillende soorten bedrijfsprocessen 2ijn daardoor verschillende soorten workflow management 
systemen te onderscheiden. 

Vaak onderscheidt men twee soorten WFM-systemen [21]: 
I . De WFM systemen die puur gericht 2ijn op het elektronisch ver2enden van berichten en formulieren naar de 

werkbakken van gebruikers; 
2. De WFM systemen die gebruik maken van een centrale workflow engine die communiceert met gebruikers 

via speciale client software en die is geintegreerd met exteme applicaties. 

Mijns in2iens warden de WFM systemen die onder I vallen eigenlijk onterecht gerekend tot de WFM-systemen; 
feitelijk 2ijn het slechts document-processing systemen. 

Alhoewel de markt voor WFM systemen nog betrekkelijkjong is, 2ijn er reeds vele WFM softwarepakketten 
ontwikkeld (2ie onder andere bijlage II) voor beide, hierboven beschreven soorten WFM systemen. De meest 
bekende en meest gebruikte WFM-pakketten 2ijn COSA, Staffware en FileNet. 
Doordat de markt voor WFM systemen 20 jong en onvolwassen is, bestaat het gevaar dat er gemakkelijk 
verwarring kan ontstaan over de functionaliteit die men van een workflow management systeem mag 
verwachten [!]. Dit gevaar werd in een vroeg stadium (1993) onderkend door de Workflow Management 
Coalition (WFMC). De WFMC is een non-profit, intemationaal georienteerde organisatie die 2ich onder andere 
be2ighoudt met het standaardiseren van terminologie rond workflow management. Het doel van de2e 
standaardisatie is in de eerste plaats om de uitwisselbaarheid van (delen) van het workflow management systeem 
te verbeteren. In de tweede plaats 2al het eenvoudiger warden koppelingen tot stand te brengen tussen 
Enactment Services van verschillende fabrikanten . En tenslotte 2al het door de standaards mogelijk warden om 
toepassingen te ontwikkelen die geheel onafhankelijk 2ijn van het geko2en systeem. 
Daarnaast is de WFMC be2ig met het definieren van standaards voor de uitwisseling van gegevens tussen 
workflow management systemen en toepassingen. Leden van WFMC 2ijn leveranciers, klanten , consultants en 
universiteiten. 

De WfMC beschrijft haar missie als volgt [19]: 
• Vergroot de waarde van de klanten-investeringen in workflow technologie. 
• Verklein het risico van het gebruik van workflow producten. 
• Vergroot de markt voor workflow management door het vergroten van de kennis van workflow. 

Een van de uitgangspunten van de WFMC is het 2ogenoemde workflow-referentiemodel. Dit referentiemodel is 
een globale beschrijving van de architectuur van een workflow management systeem, waarbij de belangrijkste 
componenten en bijbehorende interfaces opgesomd warden (Figuur 4-1 ). 
Het hart van een WFM-systeem wordt gevormd door de Workjlow Enactment Service. Dit gedeelte bestaat uit 
een of meer workflow proces engines en heeft als functie om workflow processen te creeren, te managen en uit 
te voeren . Anders ge2egd: dit gedeelte 2orgt ervoor dat de juiste activiteit op het juiste moment door de juiste 
medewerker uitgevoerd wordt. 
In de Process Definition Tools warden de processen gedefinieerd en de resources geclassificeerd. 
Via de Workflow Client Applications warden taakopdrachten aangeboden aan de medewerkers. De2e 
taakopdrachten verschijnen in de worklist van desbetreffende persoon. De worklist noemt men ook wel de 'to 
do ' li st en de werknemer vindt bier het werk dat nog op uitvoering ligt te wachten. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen een professional to do list ( een 2aak wordt afgehandeld door een persoon . Sommige stappen in 
het proces kunnen overgeslagen warden, als de bewuste persoon daarvoor kiest) en een repeating to do list ( een 
2aak wordt afgehandeld door meerdere personen . Elke persoon voert altijd de2elfde stap van het proces uit). 
Tijdens het uitvoeren van een taak kan het nodig 2ijn om een toepassing op te starten. Dit gebeurt via de Invoked 
Applications. 
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Het volgen en het beheren van de werkstromen en het aansturen van de medewerkers tenslotte, vindt plaats door 
de zogenaamde Administration and Monitoring Tools. 

Process Definition . 
Tools 

! Workflow API and Interchange format 

Workflow Enactment Service 

Administration & 
Monitoring Tools ◄-f5l -► Workflow 

Engine L-

,, 
[2] / 

¥ 

Other Workflow 
◄-[4] ► enactment 

services 

Workflow Client 
Applications 

Invoked 
Applications 

Figuur 4-1: Het referentiemodel van de WfMC 

De bovengenoemde onderdelen van een workflow management systeem zijn verbonden door interfaces. Deze 
interfaces worden gerealiseerd via WAPI's (Workflow Application Programming Interface). Een WAPI is een 
verzameling diensten die door een server worden aangeboden aan een client. 

De interfaces zijn in figuur 2 aangegeven door cijfers en hebben de volgende betekenis: 
1. Inte rface voor proces analyse, modelleren en procesdefiniering. 
2. Communicatie tussen de worklist en de Enactment Service. 
3. Opstarten van een toepassing vanuit het worktlow management systeem (bijvoorbeeld Email, 

tekstverwerking of Document management Services) 
4. Uitwisse ling van werk tussen autonome WFM-systemen. 
5. Beheren van workflow systeem en het volgen van de werkstroom. 

De standaarden van de WFMC zijn nog volop in ontwikkeling. Desalniettemin geven de interfaces een goede 
indruk van de gewenste functionaliteit van een WFM systeem. 
Door de inspanningen van de WFMC beginnen de verschillende pakketten zich steeds verder te standaardiseren, 
al is er nog Jang geen sprake van volledige standaardisatie. 
Alleen standaardisatie is echter niet genoeg om WFM echt door te laten breken. De standaardisatie heeft tot nu 
toe imm ers nog niet geleid tot een grootschalig gebruik van WFM-systemen [22]. 
Ondanks de pogingen van de WFMC verschillen de bestaande systemen nog sterk in functionaliteit. Zo 
gebruiken vele systemen bijvoorbeeld eigen ad hoc tekentechnieken voor het in kaart brengen van processen. 
Een conceptuele standaard gebaseerd op Petri-netten zou hierin een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Petri
netten is een formalisme dat eind jaren '60 ontworpen is. Deze Petri-netten zijn bij uitstek geschikt voor het 
beschrijven van complexe processen en hebben als grate voordeel dat ze ook door niet-deskundigen makkelijk te 
begrijpen zijn , hetgeen communicatie tussen gebruikers en ontwerpers faciliteert. Voor een uitgebreide 
beschrijving van Petri-netten, zie onder andere [I] . 
Bovend ien zijn de huidige systemen sterk aan verandering onderhevig in nieuwere versies. Door hoge eisen van 
klanten en overgenomen functionaliteiten van concurrenten, komen leveranciers regelmatig met aanpassingen 
en/of uitbreidingen op de bestaande systemen. 

4.5 BaaN WFM 
BaaN WFM is volgens de indeling in soorten WFM systemen een voorbeeld van een systeem dat gebruik maakt 
van een centrale workflow engine om werk te distribueren. 
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BaaN pretendeert een algemene bedrijfsoplossing te leveren. De WFM-module is dan ook maar een klein 
onderdeel van het totale ERP-pakket (Enterprise Resource Planning pakket). Het is voor het correct functioneren 
van BaaN WFM dan ook dikwijls noodzakelijk om gebruik te maken van functionaliteiten uit andere BaaN 
modules. 
BaaN is lid van de Workflow Management Coalition en de technische infrastructuur van BaaN WFM is 
gebaseerd op het referentiemodel van de WfMC. 

4.5.1 Enterprise Modeller 
Elk proces dient allereerst gemodelleerd te worden. Hiervoor gebruikt men de zogenaamde Enterprise Modeller 
Editor (EME). De Enterprise Modeller is geen onderdeel van het workflow management systeem, maar is we! 
nodig om de processen te definieren. De Enterprise Modeller heeft dan ook een tweeledig doel: 

I 
T 

0 

I 

Verbinding 

Status: inpuVoutput van een 
activiteit 

Besturingsactivitelt: maakt 
keuze noodzakelijk 

Procesactivitelt: veroorzaakl 
een statusverandering 

Subproces: 'inzoomen' op 
subprocss 

Figuur 4-2: Gebruikte symbolen EME 

l. lmplementatie tool: de oorspronkelijke 
doelstelling van de Enterpise Modeller was het 
dienen als hulpmiddel bij het modelleren van 
bedrijfsprocessen, onder andere door het 
aanbieden van 'referentiemodellen' (op 'best
practice' gebaseerde, voorontwikkelde 
bedrijfsprocessen voor verschillende soorten 
organisatie-typologien). Hierdoor kunnen 
organisaties snel hun bedrijfsprocessen definieren 
door hun bedrijfsprocessen te baseren op de 
referentiemodellen. 
Bovendien kan met behulp van de Enterprise 
Modeller de daadwerkelijke implementatie 
vereenvoudigd word en door menu's en 
autorisaties te creeren. 

2. Workflow Management tool: door toevoeging 
van de workflow management module aan BaaN, 
heeft de Enterprise Modeller er een functie bij 
gekregen, namelijk het direct sturen van de 
bedrijfsprocessen en het beheersen hiervan. Door 
middel van de petri-net achtige 
modelleertechnieken van de Enterprise Modeller, 
is deze uitermate geschikt om worktlow 
processen te definieren. 

In de Enterprise Modeller kan voor elke procesactiviteit worden aangegeven of deze activiteit een BaaN sessie 
is, handmatig dient te worden uitgevoerd, een trigger vormt voor een ander proces of dat er sprake is van een 
externe applicatie (bijvoorbeeld een spreadsheet, E-mail of een tekstverwerker om documenten uit te kunnen 
printen). De procesactiviteiten kunnen vanuit de client (zie paragraaf 4.5.4) worden uitgevoerd. De externe 
applicaties kunnen worden geactiveerd door middel van integratiesoftware (zoals OLE ofCORBA). 

Aan de pijlen die uit de besturingsactiviteit komen, worden dynamische of statische condities gekoppeld. 
Afhankelijk van deze condities en van bepaalde karakteristieken van een workflow object, wordt de te volgen 
route van de objects bepaald. 

4.5.2 Processen 'workflow enabled' maken 
Nadat het proces is ingevoerd in de Enterprise Modeller, dient het proces nog 'workjlow enabled' gemaakt te 
worden, voordat het daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden. 
Ook voor het workflow enabled maken van bedrijfsprocessen, zijn modules buiten het WFM-systeem nodig. 

Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van BaaN WFM is bijvoorbeeld de 
kalenderfunctionaliteit. In de kalender wordt vastgelegd wanneer welke werknemer beschikbaar is. Het 
workflow management systeem heeft deze informatie nodig om taken toe te kunnen wijzen aan werknemers. 
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Verder is het van belang dat aan elk proces en aan elke activiteit rollen worden gehangen. Voor elke rol dient 
gedefinieerd te worden welke activiteiten wel en welke activiteiten niet uitgevoerd mogen worden. Aan rollen 
dienen vervolgens werknemers toegewezen te worden. Op deze manier kunnen werknemers geautoriseerd 
worden voor bepaalde activiteiten. 

Een andere belangrijke voorwaarde voor het kunnen functioneren van BaaN Worktlow is het toewijzen van 
attributen . Workflow attributen zijn nodig om voor elk workflow object te bepalen welke activiteit op een 
bepaald moment dient te worden uitgevoerd en om de route van elk workflow object door een business process 
te bepalen. 
Elk business proces heeft minstens een attribuut nodig die elk worktlow object uniek kan beschrijven. 

Bovendien dienen nog enkele andere voorbereidende activiteiten ondernomen te worden om het proces 
gebruiksklaar te maken, zoals het definieren van paden om externe applicaties op te kunnen starten, het 
definieren van 'utilities' ( een of meerdere extra BaaN sessies die aan een activiteit of een business process 
kunnen worden toegevoegd, zonder dat ze daadwerkelijk deel uitmaken van het proces) het 'checken' van de 
syntax van bet ontworpen proces met behulp van de speciaal daarvoor ontworpen 'syntax-checker' en het 
veranderen van de status van het proces van 'ontwikkelen' naar 'gebruiken' ( of 'testen ' als eerst simulaties 
uitgevoerd dienen te worden). 

4.5.3 Workflow Management Scheduler 
lndien het proces ' worktlow enabled' gemaakt is, dienen alleen nog de schedulers gestart te worden voordat met 
het systeem gewerkt kan gaan worden. 
De scheduler verdeelt de hoeveelheid beschikbaar werk over de beschikbare hoeveelheid werknemers . Hiervoor 
maakt de scheduler gebruik van een scheduling policy en een scheduling mechanism. 
Scheduling policy bepaalt voor een wachtrij van workflow objects we Ike objecten in we lke volgorde uit de 
wachtrij gehaald dienen te worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat vooraf (tijdens het modelleren van de 
worktlows) per activiteit wordt aangegeven wat de normtijden zijn voor het uitvoeren van die bewuste activiteit. 
De mogelijke scheduling policies zijn EDD (Earliest Due Date), SPT (Shortest Procesesing Time), prio (priority 
based scheduling), FIFO (First in First Out) en LIFO (Last In First Out). 
Scheduling mechanisms worden toegepast op een enkele workflow object. De scheduling mechanism bepaalt 
welke gebruiker we lke workflow objecten toegewezen krijgt. De mogelijke scheduling mechanisms zijn 
automatische scheduling (workflow objects worden telkens aan precies I gebruiker toegewezen), pull 
mechanism (workflow objects worden toegewezen aan alle mogelijke gebruikers), push mechanism (manager 
wij st worktlow objects toe aan gebruikers) en casus-based scheduling (worktlow object wordt toegewezen aan 
de gebruiker die de meeste activiteiten aan die bewuste object heeft voltooid). 

4.5.4 Workflow Management Client 
De worktlow objects die zijn gescheduled, verschijnen in de worklists van de gebruikers. In de worklist staat dus 
de lij st van taken die uitgevoerd dienen te worden door de gebruiker. Elke gebruiker kan in de client (Figuur 4-
3) de worklist-karakteristieken aanpassen aan zijn / haar wensen. In onderstaande figuur heeft gebruiker 
evdrunen de Erik_test_sheet ontworpen, waarin alle worktlow objecten getoond worden met de karakteristieken 
Business Process , Version, Arrival Date, Instance identification, Activity, Activity Description en Status of 
Activity. 
Momenteel staat er slechts een taak in de worklist op uitvoer staat te wachten . Als deze taak wordt uitgevoerd, 
zal bet worktlow object naar activiteit 7 ' springen ' en als zodanig opnieuw in de work list verschijnen 
(afhankelijk van welk scheduling mechanism gebruikt wordt). Heeft een workflow object alle activiteiten van 
een bus iness proces voltooid , dan zal deze uit het systeem en de worklists van de gebruikers verdwijnen. 
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;"I Workflow Client (tgwmgclienl) (evdrunen) li!!!l(i] f3 

Figuur 4-3: BaaN WFM Client 

4.5.5 Workflow Management Manager 
De meeste taken verschijnen in de worklists van de gebruikers. Echter, soms dienen taken nog gescheduled te 
worden (scheduler maakt gebruik van het push mechanisme) of is een gebruiker niet in staat om een activiteit te 
voltooien. In die gevallen, verschijnt de workflow object in de workflow manager. 
De workflow manager wordt gebruikt door key users om het werk in de worklists van de gebruikers te beheersen 
en te controleren. 
Data kan gegroepeerd worden via gebruik van bepaalde karakteristieken , zoals deadlines, exceptions of 
prioriteiten . In Figuur 4-4 zijn alle workflow objecten weergegeven (karakteristiek All). 
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Figuur 4-4: WFM Manager 

4.6 Samenvatting 
Met behulp van WFM kunnen organisaties hun administratieve processen stroomlijnen en standaardiseren . 
Bovendien kunnen door het gebruik van logistieke principes en lnformatie-Technologie sterke reducties in 
doorlooptijd worden gerealiseerd. Naast deze voordelen, kan WFM echter ook veel gevaren met zich 
meebrengen. BaaN WFM heeft de architectuur van zijn WFM-module gebaseerd op de richtlijnen van de 
WfMC, een non-profit organisatie die streeft naar standaardisatie van terminologie rond WFM. 
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5. Workflow Management bij DAF 

In dit hoofdstuk zal warden bekeken waar WFM toepasbaar is binnen de bedrijfsvoering van DAF. Daartoe zal eerst warden 
gekeken naar MAID, een door DAF zelf ontwikkeld systeem dat enkele WFM-functionaliteiten bevat en de doelstellingen van 
DAF ten opzichte van WFM. Vervolgens zullen de behoeften aan WFM binnen DAF warden onderscheiden. 

5.1 WFM in industriele omgevingen 
Zoals reeds eerder vermeld, wordt WFM tot nu toe vooral toegepast in gegevensverwerkende organisaties, zoals 
banken, verzekeringsorganisaties en de overheid. De invoer-, tussen- en eindproducten van de bedrijfsprocessen 
van deze organisaties zijn gegevensverzamelingen op gegevensdragers. De primaire bedrijfsprocessen van deze 
organisaties zijn gegevensintensiefvan aard [27]. 

Onder het primaire proces verstaan we [ 16] de keten van werkzaamheden die vo lstrekt onmisbaar is voor het 
verwezenlijken van ( een van) de primaire doelstelling( en) van de organisatie. Het is de keten van die activiteiten 
waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent. 

We kunnen ook secundaire processen onderscheiden. De secundaire processen zijn die processen die het 
primaire proces aansturen en kunnen worden onderverdeeld in onderhoudsprocessen (keten van werkzaamheden 
die nodig is voor het aanschaffen en in stand houden van de voor het primaire proces noodzakelijke middelen, 
bij gelijk blijvende normen), ontwikkelingsprocessen (keten van werkzaamheden, die nodig is om veranderingen 
vast te stellen en door te kunnen voeren) en bestuur- en beheerprocessen (werkzaamheden die niet tot de andere 
drie genoemde processen horen). 

In industriele omgevingen, zoals DAF Trucks N.V., worden de primaire processen gekarakteriseerd door de 
transformatie van grondstoffen en halffabrikaten tot eindproducten. Doorlooptijdbeheersing, voorraadbeheer en 
voortgangscontrole vindt in deze omgevingen plaats door bijvoorbeeld standaard ERP-programmatuur 
(Enterpirse Resource Planning). De primaire processen zijn in deze omgevingen vee l minder gegevensintensief 
van aard dan bij gegevensverwerkende organisaties. WFM zal in deze situatie niet als vervanging van ERP 
kunnen dienen , maar wel als ondersteuning van de administratieve processen die de primaire processen 
aansturen (secundaire processen). 

Bij de secundaire processen spelen de administratieve processen een belangrijke rol. Bij DAF Trucks N.V. zal 
voor een toegevoegde waarde van WFM dan ook dienen te worden gezocht naar toepassingen in de 
ondersteuning van de secundaire processen en in de verbindingen tussen de primaire en de secundaire processen 
(zie Figuur 5-1 ). 

Input Secundaire Proces (ERP / WFM-domein) 
',, ,, ., Output _,,, 

, 

.,.,~,...,.,..-
,,~ 

ERP / WFM-domein 

y y y 

Input Primaire Proces (ERP-domein) " Output _,,, 
/ 

.,,, 
~ ,, 

Figuur 5-1: Toepassingsgebied WFM in industriele omgevingen 
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5.2 Doelstellingen van DAF ten aanzien van WFM 
OAF heeft reeds eerder de mogelijkheden van WFM in BaaN Iv onderzocht en heeft toen met betrekking tot 
WFM 4 hoofddoelstellingen geformuleerd : 
I. Gebruikersinterface optimaliseren : hulp bij volgorderlijkheid van processtappen; 
2. Procesbeheersing van administratieve processen (formaliseren van het proces, verkorten van de doorlooptijd, 

beheersen van de werklast, bewaken van de voortgang); 
3. Automatiseren van stappen of delen van stappen; 
4. OAF maakt momenteel gebruik van het MAID News System, een zelf ontwikkeld systeem dat enkele 

workflow componenten bezit. Een eventueel WFM-systeem zal tenminste dezelfde functionaliteiten dienen 
te bieden als het MAID News systeem. 

Aan deze doelstellingen dient WFM minimaal te kunnen voldoen om voor OAF interessant te zijn als 
aanvullende ondersteuning van de bedrijfsvoering. 

OAF kan op een drietal wijzen gebruik maken van WFM: 
1. gebruikmaking van een standaard WFM pakket; 
2. zelf bouwen van WFM-functionaliteiten ;. 
3. gebruikmaking van BaaN WFM. 

De eerste twee opties zijn interessant voor de projecten van IMPACT die behoefte hebben aan WFM. 
BaaN WFM is toepasbaar in de gebieden waar momenteel BaaN-functionaliteiten worden gebruikt en waar 
WFM een toegevoegde waarde zou kunnen hebben. 
Om een analyse van de mogelijkheden van toepassing van bovenstaande opties uit te kunnen voeren, zal in de 
volgende paragrafen worden ingegaan op de behoeften aan WFM in IMPACT en de behoefte aan BaaN WFM. 
Eerst zal echter gekeken worden naar MAID. 

5.3 Toepassing van MAID bij DAF 
Momenteel maakt OAF geen gebruik van WFM, maar er wordt wel gebruik gemaakt van het MAID News 
systeem . MAID (Manage All Information and Definition / Distribution) is een door OAF ontwikkeld systeem, 
waarmee men het 'huishouden' van allerlei soorten informatie, het vastleggen van definities daarvan en het 
distribueren of versturen van die informatie kan regelen (23] . Onderdeel van MAID is News, een mechanisme 
dat zorgdraagt voor het ontvangen en doorgeven van berichten. 
Zoals reeds eerder gemeld, bezit het MAID systeem enkele WFM functionaliteiten. Blijkens de bovenstaande 
doel stelling van MAID, is in dit verband het distribueren van informatie en taken een belangrijk aspect van 
MAID. Dit gebeurt met behulp van een e-mail functionaliteit. Daarnaast bevat het MAID-systeem een complete 
repository. Het grote voordeel van MAID is dater zeer weinig op papier doorgegeven wordt. 
Bovendien is het dankzij de relaties die tussen de verschillende delen van het systeem gedefinieerd zijn, 
mogelijk om taken te autoriseren , door te sturen naar andere werknemers en de status van jobs en/of taken te 
bekijken. Ook is het mogelijk om vanuit een taak direct ' door te springen ' naar relevante, opvolgende taken. 

Het MAID systeem is echter geen echt WFM-systeem , maar meer een systeem dat elektronisch 'jobs' doorstuurt 
naar opvolgende gebruikers. Als zodanig zou MAID tot de document-processing systems gerekend kunnen 
worden . 

De toepassingen van News, waarbij jobs door het systeem gedistribueerd worden en waar sprake is van een 
zekere mate van benutting van WFM-achtige functionaliteiten, zijn momenteel bijvoorbeeld: 
• Het bonnenregistratiesysteem, waarbij het systeem automatisch jobs doorgeeft naar volgende werkplekken. 

Voor het bonnenregistratiesysteem geldt dat voor elke investeringsaanvraag een bon benodigd is. De 
aanvraag voor die bon doorloopt een lang traject, die uiteindelijk eindigt met de goedkeuring van de 
aanvraag door een geautoriseerd persoon. 

• Herzieningsactiviteiten voor de !PPS (systeem om centrale database om te zetten in ' gebruiksvriendelijke' 
database; is verantwoordelijk voor de levering van technische documentatie, user manuals, etc.). Voor het 
herzieningsproces werken verschillende personen (analisten, redacteuren , classificeerders) samen en warden 
taken gedistribueerd. 

• Vrijgifte Proces voor nieuwe artikelen: Dit proces is gemodelleerd in de casus. 
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• Pre Order Valuation: Dit proces beschrijft het nagaan van de consequenties van het inzetten van een order in 
het productie-proces. Het workflow object zal een groot aantal afdelingen doorlopen, namelijk van 
dealer/vestiging naar marketing, vervolgens naar engineering , logistiek en tenslotte weer terug naar de 
dealer / vestiging. Het betreft hier enkel orders met een afwijkende specificatie. 

• Non-standard orders: Het betreft hier het zelfde proces als van de Pre Order Valuation, met dit verschil dat 
de orders hier daadwerkelijk ingezet worden. 

• Agenda vragen parts: Dit proces dient voor de verwerking van standaard items met het uiteindelijke resultaat 
om verkooporders te genereren . 

• Budget Bewaking Matching Systeem: Dit proces behandelt het bestellen van niet-productie goederen. 
Typische stappen in deze worklfow zijn: aanvraag, acquisitie, offerte en bestelling van de goederen. 

• Afwerkingsproces van incourante artikelen: Dit proces betreft het opruimen van de eventueel nog in het 
magazijn aanwezige artikelenbestand, alsmede het verwijderen van de incourante artikelen uit de database. 

• Run-out list: Het proces van signalering van artikelen buiten voorraad en het aanvullen hiervan. Dit is een 
professional to do list ('casus based ' workflow), het proces kan worden afgehandeld door een persoon. 

• Afkeurafuandeling: Alhoewel dit proces wordt gekenmerkt door een laag volume (slechts een zeer laag 
percentage van de geproduceerde artikelen wordt afgekeurd, dit is wel per afdeling verschillend), is de 
complexiteit van het proces zeer hoog. Dit proces wordt op basis van verschillende beslissingsregels 
(Codenummer, verschotten ja/nee, gebeurt de uitsorteer/opknapopdracht door DAF, zijn er eventuele 
goedgekeurde producten, etc.) afgehandeld. 

Alhoewel bovenstaande lijst niet compleet is, geeft het een goed beeld van waar WFM-functionaliteiten 
momenteel bij DAF worden gebruikt en waar in de nabije toekomst kan worden begonnen met implementaties 
van WFM. 

Bij DAF Trucks N.V. zijn er een aantal gebieden te onderscheiden waar de mogelijkheden van WFM in de 
bedrijfsvoering onderzocht dienen te worden. Enerzijds is er bij de verschillende IMPACT-projecten duidelijke 
behoefte aan WFM en anderzijds wil DAF onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor BaaN WFM. 

5.4 WFM-behoefte analyse voor IMPACT 
Zoals reeds in hoofdstuk 2 is aangegeven zijn er 4 projecten binnen IMPACT te onderscheiden waar WFM een 
toegevoegde waarde zou kunnen hebben in de bedrijfsvoering. In de volgende paragrafen zullen deze behoeften 
worden beschreven . Target wordt in de volgende paragrafen niet meegenomen, omdat dit project nog maar een 
beperkte beschrijving van de functionele eisen heeft. 

5.4.1 WFM-behoefte bij ServiceRapido 
Voor het schrijven van service instructies heeft men sterke behoefte aan WFM [14 en 6]. Yooral bij de bepaling 
van standaardtijden voor de service instructies, kan WFM zinvol zijn. 

Voor het schrijven van de service instructies, zijn ruwweg de volgende stappen te onderscheiden : 
• Een trigger leidt tot een noodzakelijke creatie van een nieuwe taak . Triggers kunnen bijvoorbeeld afkomstig 

Z!Jn van: 

• Yeranderingen in engineering; 

• ProService: ProService gebruikt de standaard job tijden en informatie uit werkorders voor 
verschillende processen ; 

• Nieuw gereedschap, service-revisie, etc.; 

• Concurrentie brengt nieuwe jobtijden uit; 

• Eisen en feedback afkomstig van dealers; 

• Aan de hand van een van bovenstaande triggers worden voor elke job de benodigde activiteiten bepaald en 
wordt een nieuwe jobcard gecreeerd; 

• Bepaling van mogelijke toepassingen voor elke activiteit (gegevens over onderdelen-, componenten-, 
chassis-, gereedschapnummers, etc.); 

• Bepaling van bruikbaarheid en accuraatheid van de reeds bestaande jobtijden wordt geevalueerd; 
• Bepaling van het benodigd aantal activiteiten voor de job; 
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• Definitie van de standaard werk methode; 
• Na goedkeuring of revisie van de job card, wordt deze toegevoegd aan de job card database ; 
• Indien de bestaande job tijden niet voldoen, moeten de jobtijden opnieuw gemeten worden; 
• Na meting en evaluatie van de jobtijden, worden de nieuwe jobtijden opgeslagen; 
• Als de jobtijden goedgekeurd zijn door een gebruikersteam (bestaande uit een dealer panel, ProService en 

DAF headquarters) worden de jobtijden toegevoegd aan de standaard jobtijden database, de job card wordt 
automatisch verwijderd uit de worklist. 

Het aantal stappen dat afgehandeld dient te worden voor het schrijven van een service instructie is ongeveer 15 
en waarschijnlijk zal dit niet wezenlijk veranderen in de nabije toekomst. 
Het aantal service instructies dat geschreven dient te worden is niet precies bekend, maar ligt ongeveer tussen de 
36.000 en de 50.000 jobs (een job bestaat uit de service instructies en illustraties, benodigde onderdelen en 
gereedschap, benodigde standaardtijden, etc.). Bij de introductie van een nieuwe truck, dienen ongeveer 2000 tot 
3000 nieuwe jobs gedefinieerd te worden. 
Er kunnen in dit proces drie verschillende rollen onderscheiden worden (senior authors, assistant authors en een 
toezichthouder). 

5.4.2 WFM-behoefte bij ProService 
ProService heeft vooral WFM nodig op het gebied van de claim ajhandeling [6 en 14] . Het gaat in dit verband 
vooral om de handmatige claim afhandeling. 

Het claim afhandeling proces verloopt als volgt: 
• Dealer dient een claim in; 
• Bepaling of de claim handmatige afhandeling behoeft. Een automatische filter bepaalt aan de hand van een 

aantal parameters (dealer, land, onderdeelnummer, 95XF, type, etc) of een claim handmatig, dan wel 
automatisch wordt afgehandeld; 

• ldentificatie van noodzaak voor materiaalteruggave. 
• Creeren van de ' to do list' , gebaseerd op autorisatie, beschikbaarheid en specialisatie; 
• Claimafhandeling: De belangrijkste doelstelling van deze stap is het ondersteunen van het handmatige claim

afhandelingsproces. Verscheidene stappen worden (zonder vaststaande route) doorlopen. De belangrijkste 
stappen zijn: 

I. onderzoek aantal uren; 
2. onderzoek 'diversen' (bijvoorbeeld: extra uitgaven voor verblijfkosten); 
3. onderzoek materiaal claim; 
4. verzoek voor materiaal teruggave; 
5. fysieke materiaal controle; 
6. onderzoek financiele situatie; 
7. verzoek opinie hoofdkantoor I verzoek opinie subsidiairies; 
8. neem besluit voor acceptatie of verwerpen van de claim. 

Het aantal claims dat afgehandeld dient te worden, is vrij groot (25.000 claims per maand, waarvan er ongeveer 
5000 per maand handmatig bewerkt dienen te worden). 
De verschillende handmatige claimafhandelingsstappen zullen naar verwachting geen spectaculaire 
veranderingen vertonen in de toekomst. Het aantal stappen dat gemiddeld doorlopen dient te worden, bedraagt 
15 . 
Er zijn 4 rollen in dit proces (claim afhandelaar, materiaaltester, manager en toezichthouder). 

5.4.3 WFM-behoefte bij PartsMarketing 
PartsMarketing heeft WFM nodig voor twee gebieden [IO en 14]: 

I. Prijszetting: Yoor het bepalen van de prijzen voor parts, werkt een grote groep werknemers samen in het 
prij zen van zo ' n 130.000 parts . Een ' to do' list mechanisme zou het werk onder verschillende personen 
kunnen verdelen door naar aanleiding van veranderingen de juiste personen te informeren over wat gedaan 
dient te worden. Workflow management zou de coordinatie tussen het hoge aantal personen dat zich met het 
prij szettingsproces bezighoudt kunnen verbeteren en zou het hoofd kunnen bieden aan de hoge complexiteit 
dat eigen is aan het prijszettingsproces . 
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2 . Marketing Feedback: Alhoewel marketing feedback het hoofdkantoor op verschillende manieren kan 
bereiken, komt de meeste feedback van de dealers. De marketing feedback zou door middel van workflow 
management versne ld kunnen worden, gestandaardiseerd kunnen worden (niet meer via telefoon, fax , etc ., 
maar alles met E-mail) en tenslotte kan er door het gebruik van workflow management een historische 
database bijgehouden worden, waar alle belangrijke bronnen van informatie bijgehouden kunnen worden. 

Voor deze twee gebieden zou een gezamenlijke to do list gebruikt kunnen worden. 

Het PartsMarketing systeem is gebaseerd op de basiselementen: 
• Systeem-gebruikers: Via de 'to-do list' (zie derde puntje) zullen systeem-gebruikers worden gei"nformeerd 

over welke taken gedaan moeten worden, teneinde een bepaalde 'prijsbepaling job' te voltooien. Op deze 
manier wordt de samenwerking tussen de verschillende gebruikers die samen dienen te werken , 
gestructureerd en vereenvoudigd; 

• Gebruiker-rollen: Aile systeem-gebruikers zijn verbonden met I of meer gebruiker-rollen. Elke gebruiker-rol 
is gedefinieerd voor een groep mensen met gelijke job-beschrijving, verantwoordelijkheden en autoriteiten 
binnen het PartsMarketing systeem; 

• To-Do lists : Aan de hand van triggers (bijvoorbeeld een nieuw onderdeel), zoekt het systeem in een tabel de 
gebruiker met de juiste verantwoordelijkheden en autoriteit en zal hem vertellen wat te doen. De to do lists 
zijn de belangrijkste informatiebron voor het plannen en uitvoeren van de taken gedurende dag. 

De benodigde flexibiliteit voor de te doorlopen stappen is vrij hoog en instabiel. Daardoor is 
PartsMarketing is van plan zelf WFM-functionaliteit in de applicatie te bouwen, in plaats van een standaard 
pakket te kopen. De bouwers van de applicatie hebben reeds eerdere ervaringen met soortgelijke systemen. Men 
weet welke aspecten van belang zijn bij de bouw en is ervan overtuigd dat een standaard WFM tool niet de 
functionaliteiten zal kunnen bieden die een zelfgebouwde applicatie we! zou kunnen bieden. 

5.5 Toepassing van BaaN WFM bij DAF 
OAF Trucks N .V. is sinds kort begonnen met implementatie van het ERP-pakket BaaN . Sinds de vierde release, 
bezit BaaN een WFM component. OAF was reeds bij deze release gei"nteresseerd in de mogelijkheden van 
WFM voor OAF en heeft toentertijd in combinatie met BaaN een conference room pilot WFM OAF Trucks 
N.V. belegd, waarin onderzocht werd ofde toenmalige versie van BaaN WFM geschikt was voor OAF. 
De conclusie was dat BaaN WFM een interessante optie was voor OAF, maar dat desalniettemin vele 
aanpassingen zouden moeten plaatsvinden aan het product om voor OAF bruikbaar te kunnen zijn . 
Om te onderzoeken of BaaN WFM in de nieuwste release (BaaN ERP) aangepast is aan de wensen van OAF ten 
aanzien van WFM , is begin 1998 BaaN WFM opnieuw getest. Ter ondersteuning van de test zijn een tweetal 
cases ontworpen. Een casus is gebaseerd op enke le MCF-workflows en een casus is een workflow gebaseerd op 
een huidige proces in MAID. 
De cases word en nader beschreven in hoofdstuk 7 .5 en de resultaten van de cases staan in hoofdstuk 8 vermeld. 
Om de behoefte aan WFM bij MCF vast te stellen, zullen in hoofdstuk 7 indicatoren worden afgeleid die 
aangeven of een workflow al dan niet geschikt is voor WFM . 

BaaN geeft zelf al aan dat het product nog volop in ontwikkeling is. Omdat de verwachtingen ten aanzien van 
toekomstige toepassingsmogelijkheden van WFM hoog zijn, heeft BaaN een strategie ontwikkeld die zal dienen 
te leiden tot een zeer concurrend WFM-produkt (zie Figuur 5-2). 
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Ad hoc 

Deze figuur deelt WFM systemen in volgens de mate waarin sprake is van samenwerking afgezet tegen de mate 
van tlexibiliteit. 

BaaN WFM bedient momenteel de markt voor WFM-produkten die in gebied A vallen. Het is echter de 
bedoeling dat uiteindelijk ook de worktlows die in gebied B vallen met behulp van BaaN WFM bedient kunnen 
worden. 

Door de toekomstige integratie van de WFM-engine van het standaard WFM-pakket COSA in het BaaN-pakket, 
zullen de mogelijkheden van BaaN WFM sterk toenemen. In bijlage V is de krachtige functionaliteit van COSA 
reeds aangegeven. 
Mogelijke toekomstige toepassingen van BaaN WFM bevinden zich vooral in de gebieden waar men momenteel 
het MAID News system gebruikt om jobs te distribueren (zie paragraaf 5.2). 

5.6 Samenvatting 
WFM in de industrie is vooral toepasbaar in de secundaire processen en in de verbindingen tussen de primaire 
processen en de secundaire processen . Momenteel maakt OAF gebruik van het MAID News systeem. MAID 
(Manage All Information and Definition / Distribution) is een door OAF ontwikkeld systeem, met enkele WFM
functionaliteiten. In IMPACT is behoefte aan WFM bij de projecten ProService, ServiceRapido, PartsMarketing 
en Target. BaaN WFM is een interessante optie voor OAF. 
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6. Toepassingen van WFM bij IMPACT 

In dit hoofdstuk zal warden geanalyseerd hoe WFM kan warden toegepast in IMPA CT Er zal daartoe een selectietraject 
warden beschreven van een standaard WFM-pakket en er zal warden beschreven wat de overwegingen zijn om WFM
fim ctionaliteit zelf in een applicatie le bouwen. 

6.1 lnleiding 
In tegenstelling tot BaaN WFM dat onderdeel uitmaakt van een ERP-systeem, is het overgrote dee) van de 
WFM-systemen een apart informatie-systeem, specifiek gericht op WFM, dat applicaties in een worktlow 
integreert. 
Voor de worktlows van DAF waar men geen gebruik kan maken van BaaN, maar waar wel sprake is van 
secundaire processen die geautomatiseerd kunnen worden, dient onderzocht te worden of aanschaf van een apart 
WFM systeem wenselijk en mogelijk is. 

Mogelijke toepassingsgebieden bij DAF zijn bijvoorbeeld: 
I . Helpdesk: Momenteel is het onduidelijk wat de status is van een helpdesk opdracht. WFM zou hier 

verandering in kunnen brengen. 
2. Opdrachtbewaking bij (vooral) productontwikkeling: Bij productontwikkeling wordt veel tussen afdelingen 

gecommuniceerd. Net als bij helpdesk opdrachten is het bijzonder lastig de status van opdrachten te 
achterhalen. Men is momenteel aan het onderzoeken of de PDM (beheer van productdata) module van BaaN 
bruikbaar voor productontwikkeling. PDM-systemen bezitten ook worktlow management functionaliteiten. 

3. Target: WFM kan hier gebruikt warden om dealers die klanten gaan bezoeken te ondersteunen als een soort 
'agenda-functie '. 

4. ServiceRapido 
5. ProService 

In dit verslag zullen alleen de potentiele mogelijkheden van een standaard WFM systeem bij de sales-processen 
(IMAPCT) warden bekeken. In paragraaf2 .5 is reeds uitgelegd hoe de verschillende sales projecten onder 
IMPACT zijn gerangschikt; in deze paragraafzal warden besproken hoe WFM kan warden toegepast in 
IMPACT. Daartoe werd in paragraaf 5.4.1 en 5.4.2 respectievelijk de behoefte aan WFM bij ServiceRapido en 
ProService gedetailleerder bekeken . 

Om te komen tot aangescherpte WFM-requirements voor IMPACT en uiteindelijk te komen tot een WFM
pakket is het selectie-traject, weergegeven in Figuur 6-3 , opgezet. 

Requirements van 
IMPACT 

Kandidaatpakketten 

Selectie van 
Pakket voor 
Workshop 

Workshop 

Functionele Eisen PartsMarketing 

T 
-, . Aangescherpte Voortgangs j 

/.> Requirements -► beslissing 1 

Gebruik 
Functionaliteiten 
PartsMarketing 

',, Definitieve 
Pakketselectie _,> Aanbeveling 

... 
Beeldvorming over werking 
van een WFM-pakket in praktijk Case Preferred Supplier 

Figuur 6-3: WFM-traject voor IMPACT 

De requirements voor een WFM-pakket voor IMPACT die volgden uit het onderzoek van Andersen Consulting, 
zijn vergeleken met de functionaliteiten van enkele WFM-pakketten. Hiertoe is een shortlist opgesteld van vier 
pakketten die gebaseerd is op een WFM-pakketten onderzoek van Moret, Ernst & Young [26] . 
Het pakket dat qua functionaliteit het dichtst in de buurt van de benodigde functionaliteiten van IMPACT kwam, 
is vervolgens uitgenodigd om een workshop te presenteren, teneinde de (on)mogelijkheden van WFM voor de 
proj ectteams van IMPACT scherp te krijgen. 
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Tevens is de workshop van belang voor het verkrijgen van aangescherpte requirements ten aanzien van een 
potentieel WFM-pakket. Daartoe zijn na afloop van de workshop interviews gehouden met de deelnemers. 
Tenslotte is de workshop van belang voor de beslissing of er tiberhaupt doorgegaan dient te worden met het 
selectietraject. Immers, wellicht blijkt na afloop van de workshop dater geen behoefte is aan een apart WFM 
tool. De benodigde WFM functionaliteiten zouden bijvoorbeeld zelf ontwikkeld kunnen worden (een optie die 
het IMPACT-project PartsMarketing heeft gekozen) . 
Na vergelijking van de functionaliteiten die geboden kunnen worden door een WFM-pakket en de (specifieke) 
wensen en eisen van OAF, kan gekozen worden voor een selectietraject voor een standaard WFM-pakket of 
voor het zelf ontwikkelen van WFM-functionaliteiten. Allereerst zal de behoefte aan WFM bij ServiceRapido en 
ProService nader bekeken worden . 

6.2 Vergelijking functionaliteiten WFM-pakketten met requirements IMPACT 
De shortlist voor deze workshop bestaat uit de standaard WFM-pakketten Flo Ware, COSA, Visual Workflo en 
FlowMark en is gebaseerd op de scores van deze pakketten in een WFM-pakkettenonderzoek van Moret, Ernst 
& Young [26) en de ervaringen van een consultant van Andersen Consulting: 

• Flo Ware is een Amerikaans product van de firma BancTec. 
• COSA is een Duits WFM-systeem dat in Nederland wordt gedistribueerd door COSA Solutions. Een partner 

van COSA Solutions is onder ander Circle Software; 
• Visual Workflo is een product van FileNet Corporation en sinds I 985 heeft Olivetti de exclusieve 

verkooprechten voor Nederland van <lit product in handen; 
• FlowMark is een WFM-systeem van IBM. 

Deze vier systemen zijn vergeleken met de requirements van de IMPACT-projecten ProService en 
ServiceRapido. 
De informatie over Flo Ware, FlowMark, COSA en Filenet is afkomstig uit documentatie van leveranciers, 
studieboeken , internet en (onafhankelijke) publicaties betreffende functionaliteiten-onderzoeken over WFM
systemen [ I 6, 19 en 26) . 
De resultaten van de vergelijking zijn in de vorm van een tabel gepresenteerd in bijlage V. Bovendien zijn de 
functionele eisen ( ondersteund database-sys teem, Operating systeem Server en Operating Systeem Client en 
Netwerkcommunicatie) in bijlage VI weergegeven. 

Bij de vergelijking dient de kanttekening gemaakt te worden <lat een functionaliteiten-vergelijkingsonderzoek 
vaak een verkeerd beeld schetst van de mogelijkheden van de verschillende, onderzochte WFM-pakketten, 
omdat de wijze waarop een functionaliteit in het pakket is verwerkt, serieuze verschillen kan vertonen. Zo 
kunnen bepaalde functionaliteiten bij het ene pakket veel ruimer zijn dan bij het andere, of kunnen aanwezige 
functionaliteiten dermate marginaal zijn uitgewerkt dat de klant uiteindelijk niet kan werken met de geboden 
'functional iteit ' . 

Uit de tabel in bijlage V blijkt dat de pakketten redelijk overeen komen qua 'basisfunctionalitiet' (hoe deze 
functionaliteit verder is uitgewerkt, verschilt van pakket tot pakket) ; er zijn slechts marginale verschillen aan te 
wijzen . Bovendien blijkt uit bijlage YI dat de technische eisen ook geen probleem vormen. 
Het aantal keren dat de requirements voor ProService en ServiceRapido overeenkomen met de geboden 
functionaliteiten van de pakketten bedragen respectievelijk (zie Tabel 6-1 ): 

Tabet 6-1: Vergelijking Pakketten met Requirements 

Functionaliteit Overeenkomstig met 
Requirement Aantal we! Aantal niet Onbekend 

Flo Ware 16 1 3 
FlowMark 13 2 5 

C OSA 16 1 3 
FileNet Workflo 18 1 1 
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Belangrijkste basisrequirements (zoals sortering I prioriteitenstelling, tracking van het werk en raadplegen 
historie van de uitgevoerde taken) zijn bij de vier pakketten aanwezig, met uitzondering van het ontbreken van 
de sorteringsfunctionaliteit bij FlowMark (zie bijlage V). 

Oaar de geconstateerde functionele verschillen tussen de drie bestudeerde pakketten zeer klein zij n, is de keuze 
van een pakket voor de workshop enigszins arbitrair. Oit is op zich geen bezwaar, daar de workshop slechts 
dient ter bevordering van de beeldvorming. Gebruikers kunnen na afloop van het onderzoek immers hun eisen 
ten aanzien van functionaliteiten bijstellen en/of eisen dat bepaalde functionaliteiten anders worden uitgewerkt. 
Het eventuele selectie-proces start in feite pas na de workshop. 

Om de keuze voor een pakket te vereenvoudigen is het onafhankelijk onderzoek naar de functionaliteiten van de 
verschillende pakketten van Moret, Ernst & Young opnieuw geraadpleegd. In een dergelijk onderzoek komen 
namelijk ook veel functionaliteiten aan bod die niet in het onderzoek van van de Ginste [14] naar voren zijn 
gebracht. Gezien de nog relatieve onbekendheid met WFM bij DAF Trucks NV, is er in dit verband van 
uitgegaan dat ve le van de onderzochte functionaliteiten in een dergelijk onafhankelijk onderzoek uiteindelijk 
ook voor DAF Trucks NV van belang kunnen zijn . Immers, onbekendheid met een functionaliteit betekent niet 
dat deze functionaliteit ook ongewenst zou zijn . 

Alhoewel de resu ltaten van het onderzoek inmiddels verouderd zullen zijn (het onderzoek stamt uit 1994), geeft 
het toch een goede indicatie van de mate waarin de afzonderlijke pakketten respectievelijk achterblijven, 
meegaan ofvoorop !open op de ontwikkelingen in de dynamische wereld van WFM . 
Ook dient bij de resultaten van dit onderzoek opgemerkt te worden dat vele aspecten niet onderzocht zijn, of dat 
sommige onderzochte aspecten voor OAF geen rol van betekenis spelen. 

Op de 27 onderzochte aspecten van het onderzoek scoorden Flo Ware, FlowMark, COSA en Visual Workflo 
respectievelijk I 8 keer, 15 keer, 24 keer en I 8 keer het predikaat 'aanwezig'. 

Omdat de workshop vooral ook bedoeld is om ' requirements' aangescherpt te krijgen, strekt het tot de 
aanbeveling om het pakket met de meeste functionaliteiten uit te nodigen voor de workshop. Tijdens een 
demonstratie kunnen wellicht nieuwe inzichten en ontdekkingen worden gedaan omtrent de mogelijkheden van 
WFM . 
Hierbij dient men er wel voor op te passen dater niet een te optimistisch beeld geschetst wordt over de 
mogelijkheden van een toekomstig pakket, daar het uiteinde lijk te kiezen pakket wegens bijvoorbeeld 
budgettaire redenen niet aan de verwachtingen kan voldoen. 

Op basis van bovenstaande afweging is in eerste instantie gekozen om Circle Software (leverancier van COSA) 
uit te nodigen voor de workshop. Na enige onoverkomelijke problemen met deze leverancier, zag OAF Trucks 
afvan verdere samenwerking met Circle Software en is FileNet verzocht de demonstratie te verzorgen. 
Na een gesprek met vertegenwoordigers van FileNet Visual Workflo bleken ook hier onoverkomelijke 
problemen op het technische vlak te bestaan, waardoor uiteindelijk met BancTec-Plexus is afgesproken om een 
demonstratie van hun workflow management pakket (Flo Ware) te verzorgen. 

6.3 Workshop 
Voorafgaand aan de workshop is de leverancier uitgenodigd voor een inleidend onderhoud, waarin de situatie 
omtrent workflow management bij OAF Trucks werd toegelicht en doelstelling en scope van de workshop in de 
vorm van een conceptvoorste l duidelijk werden gemaakt. Oit conceptvoorste l is in bijlage VII weergegeven. 

Voor de workshop zijn enkele IMPACT-project !eden (medewerkers van ProService, ServiceRapido, 
Pa11sMarketing, Target en een lid van de stuurcomissie voor IMPACT) uitgenodigd, alsmede enkele 
medewerkers van de afdeling lnformatie Management. Na afloop van de workshop zijn zij gei'nterviewd en 
ondervraagd over de WFM-requirements, alsmede de indruk over het WFM-pakket Flo Ware. 

Het probleem was echter dat uit de demonstratie van Flo Ware niet bleek of Flo Ware aan de requirements van de 
checklist kon voldoen. 
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Bovendien bleek dat zowel ProService als ServiceRapido emstige vertraging hadden opgelopen en voorlopig 
geen WFM-pakket nodig bleken te hebben. ProService besloot uiteindelijk om de claimprocessing op het 
mainframe te optimaliseren en heeft voorlopig dus geen behoefte aan een WFM-pakket. 
De ambities van ServiceRapido met betrekking tot een WFM-pakket zijn eveneens uitgesteld. 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij ProService en ServiceRapido, is besloten om het selectie-traject voor 
een standaard WFM-pakket voorlopig op te schorten en het onderzoek verder te concentreren op BaaN WFM. 

6.4 WFM zelf ontwerpen in applicatie 
Het IMPACT-project PartsMarketing (zie paragraaf2 .5) gaat een applicatie ontwikkelen die enkele WFM
functionaliteiten bevat. 
Daartoe zal een informatie distributie systeem worden ontworpen die sterke gelijkenis dient te vertonen met het 
'News' mechanisme in MAID. 

De belangrijkste overwegingen waardoor PartsMarketing meent dat het zelfbouwen van een WFM
functionaliteiten in het PartsMarketing-pakket tot betere resultaten zal leiden, zijn : 
l. Tijdens de ontwikkelingsfase van PartsMarketing is reeds gekozen om geen pakket aan te schaffen; daar zijn 

alle specificaties op gebaseerd. Indien alsnog zou worden besloten om een pakket aan te schaffen, dan zou 
het hele project herdefinieert dienen te worden. Dit zou maanden tijd kosten . De vraag is dan ofkeuze voor 
een WFM-pakket dan nog voordelen op zou leveren. 

2 . PartsMarketing voorziet problemen bij ' rule base '. Dit zal tot veel te veel programmeerwerk leiden. De 
beslisregels zijn (in ieder geval voor PartsMarketing) veel te complex. Het to-do list -
mechanisme van PartsMarketing is veel minder complex en is Iogisch gerangschikt naar reason codes en 
marketing codes, waardoor minder programmeerwerk hoeft te worden afgeleverd, dan het geval zou zijn bij 
een WFM-pakket. 

3. Multi Site/Server handling: Met een WFM-systeem zou er naast de PartsMarketing-database HeadQuarters 
en PartsMarketing-databases bij de dealers en subsidiaires, tevens een database voor het WFM-systeem 
moeten komen. Dit zou de integratie niet ten goede komen. Bovendien maakt men momenteel gebruik van 
9k6-lijnen (VISA T) die bovendien bij elke API-call minstens l seconde opstarttijd hebben. Dit is veel te 
Iangzaam. 

4 . Replication: Replication van data vormt een probleem in verband met de multi-site benadering van 
PartsMarketing. 

5. Capaciteit: Onder het mom: 'eerst zien dan geloven' gelooft PartsMarketing niet dater voldoende support 
aanwezig is om DAF te assisteren tijdens implementatie. 

PartsMarketing achtte bovenstaande argumenten valide genoeg om de ontwikkeling van WFM-functionaliteit 
niet uit te besteden, maar zelfte ontwikkelen. 
Wellicht is het mogelijk dat ProService, ServiceRapido en Target gebruik kunnen maken van de WFM
functionaliteiten die de applicatie van PartsMarketing biedt. 

6.5 Samenvatting 
Voorlopig is er bij IMPACT om uiteenlopende redenen geen behoefte aan een standaard WFM-pakket. Naar 
aanleiding van de ontwikkelingen bij IMPACT is het onderzoek geconcentreerd op BaaN WFM. In het 
volgende hoofdstuk zal worden begonnen met een aanzet tot de analyse van de workflows van MCF, door 
zogenaamde 'WFM-indicatoren' te ontwikkelen, die dienen aan te geven of een workflow geschikt is voor het 
gebruik van WFM. Vervolgens zal op basis van de scores van een aantal workflows op de indicatoren, een 
tweetal cases worden uitgewerkt. 
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7. Bepaling van WFM lndicatoren 

In dit hoofdstuk zu/len criteria warden besproken waaraan een workflow dient te voldoen om in aanmerking te kunnen 
komen voor WFM. Aan de hand van deze criteria zullen de workjlows van MCF warden getoetst op hun geschiktheid voor 
WFM. Tenslotte zu/len twee voor WFM geschikte workjlows warden geselecteerd aan de hand van hun scores op enkele 
WFM-indicatoren. 

7.1 lnleiding 
Alhoewel er al veel geschreven is over WFM, is er in de literatuur nog maar weinig onderzoek te vinden over 
WFM indicatoren. Ook op het Internet is hierover momenteel (maart 1998) geen literatuur te vinden. 

Met een WFM indicator wordt in dit verband bedoeld: een karakteristiek van een workflow die een maat 
aangeeft voor de toepasbaarheid van WFM in die bewuste workflow. 

In de meeste verhandelingen betreffende WFM implementaties wordt slechts zijdelings en dan vrijwel altijd 
impliciet iets over WFM indicatoren genoemd. 
De Butler groep heeft echter we! enkele randvoorwaarden voor WFM opgesteld. Elke workflow die in 
aanmerking komt voor WFM, dient tenminste te voldoen aan de volgende eisen: 
• Processen moeten expliciet gedefinieerde taken hebben. WFM is minder geschikt voor processen waarbij 

taken onduidelijk gedefinieerd zijn, ofwaar regelmatig onvoorspelbare veranderingen optreden; 
• Regels dienen bekend te zijn, evenals de mogelijke uitkomsten en de mogelijke procespaden. Regels bepalen 

de logica van transacties tussen taken; 
• Taken in processen dienen gebruik te maken van digitale informatiebronnen voor het creeren, ophalen en 

opslaan van gegevens; 
• Automatische werk allocatie: de mogelijkheid om de juiste taken met de juiste informatie bij de juiste 

gebruikers te plaatsen; 
• Noodzaak aan beheersing. 

Alhoewel bovenstaande punten goede randvoorwaarden vormen voor de toepasbaarheid van WFM bij een 
concrete workflow, is bovenstaande lijst onvolledig en onvoldoende om te bepalen welke workflows in 
aanmerking komen voor WFM. Deze punten geven enkel aan waar een workflow tenminste aan dient te voldoen 
om in aanmerking te kunnen komen voor WFM. In de volgende paragraaf zullen daarom enkele WFM
indicatoren worden afgeleid en besproken. 

7.2 WFM lndicatoren 
Om tot indicatoren te kunnen komen, zullen uit de doelstelling van WFM enkele conclusies getrokken worden 
met betrekking tot mogelijke indicatoren voor WFM. 
Een duidelijke definitie voor de doelstelling van WFM is: 

het gebruik van logistieke principes en lnformatie-Technologie om de prestaties (doorlooptijden, 
bewerkingstijden, kwaliteitsniveaus) van administratieve processen te kunnen verbeteren, beheersen, bewaken 
en controleren. 

Het eerste element in de doelstelling is het gebruik van logistieke principes en lnformatie-Technologie. 
Logistieke principes worden toegepast om elementen als werklast en doorlooptijd te minimaliseren en de 
beschikbare capaciteit zo efficient mogelijk te benutten (het verhogen van de productiviteit van administratieve 
processen). 
Toepassing van logistieke principes zal dus vooral bij complexe processen merkbare effecten hebben. Immers, 
als slechts een persoon een enkele activiteit uitvoert, zal toepassing van een informatiesysteem dat gebruik 
maakt van logistieke principes , niet direct leiden tot een verbeterd overzicht of een verkorting van de 
doorlooptijden. Bij processen waarbij vele personen vele activiteiten dienen uit te voeren, is het lastiger 
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overzicht te behouden op de werklast en kunnen logistieke principes in een geautomatiseerde omgeving, indien 
verstandig toegepast, wel tot merkbare effecten leiden. 
Naar aanleiding hiervan kan gesteld worden dat de mate van complexiteit een belangrijke factor is met 
betrekking tot de behoefte aan beheersing van werkstromen . Concreter kunnen als eerste twee WFM
indicatoren gedefinieerd worden : aantal stappen (hiermee wordt bedoeld: het aantal verschillende handelingen 
in een workflow) en aantal rollen (een rol is een clustering van een aantal verantwoordelijkheden en/of taken ; 
elke rol wordt toegekend aan een of meerdere gebruikers; elke gebruiker heeft tenminste een rol). 

Andere mogelijke indicatoren die verband houden met complexiteit van een workflow zijn bijvoorbeeld: 

• Totale bewerkingstijd ten opzichte van de totale doorlooptijd (Work in Progress): Naarmate de totale 
doorlooptijd van de objecten in een workflow (vele malen) hoger is dan de optelsom van de 
bewerkingstijden van de activiteiten in een workflow, zal een geautomatiseerd voortgangsbewakingssysteem 
relatief meer gunstige effecten genereren, omdat de complexiteit en beheersbaarheid van een workflow dan 
stijgt. Het is dan immers vaak onduidelijk waar objecten zich in een workflow bevinden en wat hun status is 
(worden de objecten we! ofniet bewerkt, liggen de objecten op bewerking te wachten, etc.) 

• aantal verschillende soorten eindproducten: Naarmate het aantal verschillende soorten eindproducten dat een 
workflow kan genereren stijgt, zal de complexiteit toenemen en dus ook de behoefte aan beheersing (door 
bijvoorbeeld een WFM systeem). Immers, bewerkingstijden gaan bij een stijgend aantal eindproducten 
varieren (het ene eindproduct heeft een andere bewerkingstijd dan de andere), het aantal mogelijke routings 
(mogelijke richtingen die een object in een workflow kan afleggen) zal stijgen en wellicht zullen 
verschillende soorten specialism en en/of vaardigheden nodig zijn om de verschillende eindproducten te 
kunnen vervaardigen (dus zal het aantal rollen in een workflow stijgen). 

• aantal mogelijke routings: Ook hier geldt weer dat de complexiteit toeneemt naarmate het aantal mogelijke 
routings van een workflow toeneemt en dus de behoefte aan beheersing. Zal het aantal routings namelijk 
stijgen, dan zal ook het aantal beslisregels stijgen en dus zal de workflow complexer worden en wordt het 
gebruik van een WFM-systeem vanzelfsprekender. 

Een ander aspect dat verband houdt met de complexiteit van een workflow, is de hoeveelheid objecten die 
uitgevoerd dienen te worden in een workflow . Hoe hoger het volume, hoe lastiger het zal zijn om overzicht te 
behouden op de doorlooptijden en de knelpunten in een workflow te onderscheiden (en hoe meer een WFM
systeem in aanmerking komt om het grote aantal objecten te beheersen). Als zesde WFM-indicator kan dus 
volume gedefinieerd worden . 

De belangrijkste productiviteitsfactor die wordt be"invloed door WFM is de doorlooptijd. 
De lengte van de doorlooptijd van een object wordt veroorzaakt door de som van haar respectievelijke 
wachttijden, transporttijden en verwerkingstijden bij de verschillende activiteiten in het te doorlopen proces. Een 
WFM systeem zal vooral effect hebben op de transporttijd en de wachttijd van een object. 
De transporttijd zal verminderd worden, doordat documenten en andere informatiebronnen niet !anger fysiek , 
maar digitaal via een netwerk getransporteerd zullen worden. 
De bewerkingstijd zal een WFM-systeem niet of nauwelijks be"invloeden, omdat de handelingen in de applicatie 
hetzelfde blijven. WFM zorgt er alleen voor dat die applicaties ge"integreerd worden . 
De gemiddelde wachttijd bepaalt het grootste gedeelte van de gemiddelde doorlooptijd. Het is niet ongewoon dat 
wachttijden 90 % of zelfs meer dan 90 % van de totale doorlooptijd uitmaken . 

Ter illustratie zal aan de hand van de zogenaamde loketwachttijd [4] worden bekeken welke aspecten de 
wachttijd van een object be"invloeden . Onder loketwachttijd wordt verstaan: de wachttijd die ontstaat, omdat 
allerhande werk zich verdringt voor een 'loket' met beperkte capaciteit. 
lndien een WFM systeem de wachttijd van een object sterk zou kunnen doen dalen, zou de doorlooptijd van een 
object dus relatief het meeste effect hebben. 

De formule voor de gemiddelde loketwachttijd bij een loket met starre capaciteit luidt: 

s 
W = * -- (l +c2

) 

2 I - r 

met: s: de gemiddelde bewerkingstijd van de werkorders 
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r: de bezettingstijd van het loket 
c2

: maat voor de variantie in bewerkingstijd van de werkorders 

Uit deze formule blijkt dat de wachttijd zal dalen als: 
• de bewerkingstijd zal dalen: Een WFM systeem zal de bewerkingstijd van een object zelf niet of 

nauwelijks bernvloeden. Het aantal bewerkingen kan verminderd worden door bijvoorbeeld het 
produktontwerp aan te passen of door tijdens het (her)ontwerpen van een workflow kritisch te 
kijken ofbepaalde bewerkingen overbodig blijken te zijn. Dit is meer het resultaat van creativiteit 
van de ontwerper van de workflow, dan dat het een directe, toegevoegde waarde is van WFM. 
Wat echter wel mogelijk is met behulp van WFM, is het dusdanig modelleren van de 
bedrijfsprocessen dat verschillende activiteiten niet na elkaar, maar parallel kunnen plaatsvinden 
(dit Ieidt tot beperking van het aantal congesties). Vandaar dat de volgende WFM-indicator luidt: 
het aantal mogelijke para/le/le activiteiten; 

• de bezettingsgraad zal dalen: Een WFM systeem zal niet alleen de bezettingsgraad laten dalen door 
een evenredige verdeling van de objecten over de beschikbare resources, maar maakt tevens alle 
capaciteitsknelpunten zichtbaar. Zonder WFM is het vaak niet duidelijk waar de knelpunten zich in 
een bepaalde workflow precies bevinden. Als indicator zou daarom noodzaak aan kne/punten
inzicht gedefinieerd kunnen worden. Dit is wel een zeer lastig te bepalen indicator; 

• de variatie in bewerkingstijd zal afnemen. Een WFM systeem standaardiseert bedrijfsprocessen en 
activiteiten en zal daardoor leiden tot een beperking van variatie in bewerkingstijden. Een nieuwe 
indicator is daarom variatie in bewerkingstijd. Vaak is variatie in bewerkingstijd niet te voorkomen. 
Objecten met verschillende karakteristieken hebben namelijk vaak ook verschillende 
bewerkingstijden. Bijvoorbeeld een workflow met twee objecten die een verschillende routing 
hebben doorlopen en die beiden dezelfde activiteit dienen te voltooien. Het ene object kan door de 
compleet andere routing, andere eisen hebben ten aanzien van de verwerking dan het andere object. 

• Bovendien wordt de wachttijd veroorzaakt door het aantal congesties waarin een order 
achtereenvolgens terecht kan komen. Congestie wil zeggen dat van verschillende kanten, 
ongecotirdineerd, verschillende werkorders aankomen bij een werkplek met starre capaciteit. 
Wederom kan een indicator gedefinieerd worden: gemiddeld aantal congesties in een workflow. 
Op dit verduidelijken zal ter illustratie worden gekeken naar een activiteit die onderdeel uitmaakt 
van verschillende workflows. Deze activiteit, controle van offerte, wordt in een afdeling door een 
bepaalde groep mensen (met dezelfde rol) afgehandeld. Van de verschillende workflows waarvan de 
activiteit onderdeel uitmaakt, komen offertes binnen die door dezelfde groep mensen afgehandeld 
dienen te worden. Onbekend is echter wanneer offertes van welke workflows binnen zullen komen, 
noch welke bewerkingstijd de verschillende offertes zullen hebben. Bovendien zullen de te 
bewerken objecten wellicht sterk verschillende prioriteiten hebben. 
Het is duidelijk dat in bovenstaande situatie de beheersing van de werklast een complexe 
aangelegenheid is en dat deze bij toenemend aantal congesties steeds complexer zal worden. Met 
behulp van een WFM-systeem kan de beheersing in deze situatie toenemen en de wachttijd dalen 
( en dus de doorlooptijd stijgen), omdat enerzijds een WFM-systeem dit capaciteits-knelpunt kan 
opsporen en anderzijds omdat het de werklast over de afdeling met behulp van logistieke principes 
kan verdelen over de aanwezige werkplekken, opdat de totale wachttijd geminimaliseerd kan 
warden. 

Het laatste gedeelte van de doelstelling van WFM, het controleren, bewaken en beheersen van de 
administratieve processen, heeft betrekking op de behoefte om de status van objecten in bedrijfsprocessen te 
weten en zonodig bij te kunnen sturen. Dit is op een tweetal wijzen van belang. Enerzijds kan een exteme trigger 
verantwoordelijk zijn voor een noodzakelijk inzicht in de status van een object. In bijvoorbeeld een proces als 
claimafhandeling, kan een klant behoefte hebben aan de status van zijn specifieke claim. 
Anderzijds kan een inteme trigger zorgen voor een noodzakelijk inzicht in de status van een object. Het 
management heeft bijvoorbeeld behoefte aan informatie over mogelijke (capaciteits)knelpunten in een 
workflow. Het inwinnen van management informatie is met behulp van een WFM-systeem over het algemeen 
vrij eenvoudig, omdat met behulp van een WFM-systeem bekend is waar objecten zich in een workflow 
bevinden. 
De volgende indicator is dan ook noodzaak aan controle. 

Een indicator die met het voorgaande verband houdt, is noodzaak aan beheersing. WFM kenmerkt zich door een 
strakke werkvolgorde, waarin de te nemen stappen vastgelegd zijn in vooraf opgestelde werkstromen. Indien 
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werkstromen niet strak gedefinieerd kunnen worden, is de behoefte aan flexibiliteit hoog en is het gebruik van 
WFM minder vanzelfsprekend. 
De behoefte aan flexibiliteit is hoog als er bijvoorbeeld sprake van een instabiel proces (workflows wijzigen 
regelmatig), de regels die de routings in een workflow bepalen, zijn aan grate verandering onderhevig of de 
capaciteitsbehoefte per aanwezige bewerkingsplek wijzigt constant. Indien in dergelijke situaties toch gebruik 
gemaakt wordt van een WFM-systeem, dient dit systeem op eenvoudige wijze met bovenstaande problemen om 
te kunnen gaan. 
Nog belangrijker is flexibiliteit als het simpelweg niet mogelijk is om processen te definieren volgens strakke 
procedures. In deze gevallen is een WFM-systeem minder geschikt. 
De dertiende indicator is dan ook benodigde jlexibiliteit. 

Bij het bepalen van de criteria is alleen op het gedetailleerde niveau van de workflow zelf gekeken. Belangrijk is 
echter dat ook op een hoger niveau onderzocht wordt of de workflows geschikt zijn voor WFM. 

Van belang in dit verband is in hoeverre het management achter de veranderingen staat. Implementatie van 
WFM leidt vrijwel altijd tot een drastische organisatieverandering en heeft grate gevolgen voor vele 
werknemers. Steun van het hoger management vanaf het begin tot het einde van het project is derhalve van 
cruciaal belang voor het welslagen van de implementatie van een WFM-systeem. Bovendien is de cultuur van de 
organisatie van belang voor het welslagen van een WFM-implementatie-project. Een bedrijfscultuur waarin 
werknemers niet gewent zijn aan strakke werkvolgorders en formalisatie van activiteiten, zal na invoering van 
een WFM-systeem moeten omschakelen naar een situatie waarin nog maar weinig ruimte overblijft voor 
flexibiliteit. 
In dit verband kan gesteld worden dater bij DAF Trucks N.V. voldoende committent bij het hoger management 
bestaat, alsmede in de rest van de organisatie. 
Een probleem is echter de bedrijfscultuur van DAF. De werkwijze bij DAF kenmerkt zich door een flexibele, 
vaak ad hoc-achtige manier van werken, waarbij weinig volgens voorafbepaalde, starre werkwijzen gewerkt 
wordt. Omschakeling naar een systeem met een strakke, gestandaardiseerde werkvolgorde, zal een niet te 
onderschatte invloed hebben op de manier waarop werknemers dienen om te gaan met de nieuwe werkwijzen. 

7.3 Bepaling van de normen 
Met de hierboven gedefinieerde WFM indicatoren kunnen vervolgens de processen van MCF 'gechecked' 
worden op hun geschiktheid voor WFM. 

Om een maat voor de toepasbaarheid van WFM voor een workflow aan te kunnen geven, is het noodzakelijk dat 
de WFM-indicator een bepaalde waarde krijgt toegekend. Hiervoor zouden alle indicatoren eigenlijk meetbaar 
moeten zijn. De indicatoren noodzaak aan controle enjlexibiliteit zijn echter zeer lastig meetbaar. De indicator 
' noodzaak aan controle ' zou bijvoorbeeld meetbaar gemaakt kunnen worden door deze te herdefinieren als: het 
aantal aanvragen betrejfende de status van het object in een bepaalde workflow gedurende een bepaalde tijd. 
Hierover is echter bij geen enkele workflow informatie beschikbaar en bovendien zeer lastig meetbaar. Een 
objectieve waarde voor de indicator 'flexibiliteit ' is al helemaal lastig te bepalen. Indien men een uitspraak zou 
moeten doen over de stabiliteit van een workflow voor de nabije toekomst, dan zou dat nooit meer kunnen zijn 
dan alleen een goede schatting. Vandaar dat deze twee indicatoren zullen worden bepaald aan de hand van een 
globale richting van de waarde, gebaseerd op inzichten van deskundigen. 

Ook dient opgemerkt te worden dat de normen van de indicatoren in verschillende situaties verschillende 
waarden kunnen aannemen. In zeer gegevensintensieve omgevingen zullen de normen voor de meeste 
indicatoren hoger liggen, dan dat ze hieronder zullen worden gesteld. De normwaarden zijn dus gebaseerd op 
subjectieve gronden. 

Ondanks bovengenoemde problemen, kunnen met behulp van de indicatoren de WFM-behoeften bij workflows 
we! duidelijk onderscheiden worden. 
Bovendien wordt met de genoemde indicatoren geen compleetheid gesuggereerd, maar wordt een werkbare 
classificatie van de mate van WFM-geschiktheid voor workflows nagestreefd. Wellicht worden in de toekomst 
meer en betere WFM-indicatoren onderscheiden . 
Vandaar dat niet a lie in paragraaf 7.2 genoemde indicatoren zullen warden gebruikt, om de analyse van de 
workflows niet nodeloos complex te maken . Er zal worden volstaan met 6 indicatoren, namelijk aantal stappen, 
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aantal rollen, volume, aantal mogelijke activiteiten (deze indicatoren zijn mak.kelijk meetbaar en geven de mate 
van complexiteit van een workflow goed weer) en noodzaak aan controle enflexibiliteit (deze indicatoren geven 
een goed beeld van de mate van noodzaak aan beheersing van een workflow). 
Bovendien zijn de andere indicatoren nauw verwant aan bovenstaande indicatoren ofkunnen daarvan worden 
afgeleid. Gebruik van deze indicatoren zal daarom de inzichtelijkheid in de bruikbaarheid van WFM in een 
workflow nauwelijks verhogen. 

Voor enkele processen, zal per indicator een maat warden aangegeven van de geschiktheid voor WFM. De 
scores voor de geschiktheid zullen varieren tussen de waarde H (High), M (Medium) of L (Low). 
De indicatoren die gebruikt zullen worden voor analyse, alsmede de hiervoor gebruikte normen van de 
workflows zijn (Tabel 7-1 ): 

Tabel 7-1: lndicatoren 

Indicator Score op Indicator 

Low Medium High 

aantal stappen < 3 3 - 10 > 10 
aantal rollen 1 2-4 > 4 
volume (# per dag) < 3 3 - 10 > 10 
aantal mogeliike parallelle activiteiten 2 3-4 > 4 
noodzaak aan controle Laag Middel Hoog 

flexibiliteit Hoog Middel Laag 

De waarden van de laatste twee indicator-normen wordt bepaald aan de hand van inzichten van een medewerker 
van MCF. 
De indicator ' flexibiliteit ' scoort hoog als de behoefte aan flexibiliteit laag is, dan is immers het gebruik van een 
WFM-systeem vanzelfsprekender. 

7.4 Vergelijking van de indicatoren met de Workflows 

7.4.1 lnleiding 
Aan de hand van de bedrijfsprocessen die gemaakt zijn voor MCF in BaaN Iv, zullen nu bedrijfsprocessen 
warden onderzocht op hun geschiktheid voor WFM. 

De gekozen workflow zal bovendien aan een aantal algemene randvoorwaarden dienen te voldoen: 
I. representatief: de gekozen workflow zal representatief dienen te zijn voor OAF, zodat de gebruikers 

gemotiveerd en geYnteresseerd zijn in de uitkomsten; 
2. expliciteit: de workflow dient expliciet gedefinieerd te zijn; 
3. ondubbelzinnig: alle mogelijke routings, rollen, re gels en taken van de workflow dienen bekend te zijn; 
4. kosteneffectief: factoren als tijd, kosten en benodigde resources dienen op te wegen tegen de uiteindelijk te 

behalen voordelen. Er dient een duidelijke kosten / baten analyse gemaakt te warden, waarin bovenstaande 
factoren meegewogen dienen te worden. Het heeft immers weinig zin om een WFM-systeem aan te schaffen 
als de uiteindelijke kosten niet op blijken te wegen tegen de baten . 

MCF maakt momenteel gebruik van twee modules van BaaN: Finance en Logistiek. De huidige workflows zijn 
dan ook voor deze twee modules ontworpen . Deze workflows zijn ontworpen in BaaN Iv, niet voor de WFM
module van BaaN Iv, maar in feite voor het verschaffen van werkinstructies voor individuele werknemers of 
organisatorische eenheden. 
Het is daarom niet erg logisch om alle workflows van MCF te vergelijken met de normen van Tabel 7-1. 
Imrners , vele aparte werkinstructies kunnen samen een logische workflow vormen. 

In veel gevallen hebben de workflows dan ook een sterke samenhang met elkaar. Het ligt dus voor de hand om 
de sarnenhang in deze workflows op te sporen en ze te combineren tot een workflow met een logisch begin- en 
eindpunt. 
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Een workflow die is samen te stellen door enkele werkinstructies van MCF samen te voegen, is de workflow 
'Production Order' . Deze workflow bestaat uit vijf aparte werkinstructies (zie bijlage X). 

Bovendien zijn de indicatoren toegepast op een workflow die algemeen toepasbaar is voor DAF, namelijk de 
workflow artikel-vrijgave. Zo ontstaat een beeld over de toepasbaarheid van WFM voor een proces dat de 
gehele DAF-organisatie raakt en een proces dat specifiek is voor MCF. 

De beide workflows voldoen aan de eisen ten aanzien van representativiteit (de workflows zijn geen unieke 
processen), expliciteit (er zijn geen onduidelijkheden voor wat betreft het beschrijven van de workflows), 
ondubbelzinnigheid (alle mogelijke routings, rollen, regels en taken zijn bekend) en kosteneffectief(de extra 
kosten zullen relatief laag zijn en de besparingen door verkorting van doorlooptijd zijn evident). 

Deze workflows (Production Order en Artikel Vrijgave) zullen gedetailleerd worden beschreven in de volgende 
paragraaf. 

7.4.2 Score Productie Order op de indicatoren 
De casus behandelt het proces van productie order vrijgave tot en met het afsluiten van productie orders. 
Deze workflow en een bijbehorend testscript is bijgevoegd in bijlage VIII en bestaat uit de subprocessen: 

MCF205 : 
MCF210: 
MCF105 : 
MCF120: 
MCF215: 

Vrijgeven en printen orderdocumenten 
Afroepen materialen uit het magazijn 
Productie-opvolging fabricage 
Sectie werkzaamheden 
Productie-proces afsluiten 

Na samenvoeging van de verschillende afzonderlijke werkinstructies tot een workflow, bedragen de scores op de 
indicatoren van Tabel 7-1 (zie Tabel 7-2): 

Tabel 7-2: Score Productie Order op indicatoren 

Indicator Score Waarde 
Aantal stappen 15 - 30 H 
Aantal rollen 4 (Planner, Productievloer-medewerkers, M 

Heftruckchauff eur, Manager) 
Volume ong. 20 I dag H 
Aantal mogeliike parallelle activiteiten 2 L 
Noodzaak aan controle Hoog H 
Flexibiliteit Laag H 

De workflow scoort dus redelijk op de indicatoren. 

7.4.3 Score artikel vrijgave op indicatoren 
Deze casus beschrijft het proces van toevoeging van nieuwe artikelen aan het totale artikelenbestand van OAF. 
De scores op de indicatoren van Tabel 7-1 (zie Tabel 7-3) bedragen: 

Tabel 7-3: Score Artikel Vrijgave op indicatoren 

Indicator Score Waarde 
Aantal stappen 15 - 25 H 
Aantal rollen 6 (Mainframe-Engineer, Production Engineer, H 

Materiaalplanner, Kostprijsmedewerker, 
Inkoper,Managen 

Volume ongeveer 4000/iaar H 
Aantal mogeliike parallelle activiteiten 5 H 
Noodzaak aan controle Hoog H 
Flexibiliteit Laag H 
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Zoals blijkt uit de scores op de indicatoren, lijkt dit proces uitermate geschikt voor WFM. In de volgende 
paragraaf zal worden bekeken in hoeverre dit proces ook daadwerkelijk geschikt is voor WFM. De workflow 
staat afgebeeld in Figuur 7-2 op pagina 37 en 38. 

7.5 De Cases 

7.5.1 De casus Productie Order 
Na samenvoeging van de verschillende werkinstructies (zie voor de afzonderlijke, oorspronkelijke workflows 
bijlage X) leidt dit tot de workflow op pagina 36 (Figuur 7-1). 

Het proces start als de planner een productie order aanmaakt. Er zijn verschillende planners en elke planner is 
verantwoordelijk voor een aantal artikelen. Om ervoor te zorgen dat iedere planner de juiste artikelen te zien 
krijgt, is in de worklist client een 'filter' gezet op alle artikelen. Hierdoor krijgt iedere planner alleen die 
artikelen te zien, waarvoor hij persoonlijk verantwoordelijk is. 

Nadat de productie order is aangemaakt, verdwijnt de productie order in een 'container', die alle productie 
orders opspaart en na een tijdsspanne van 5 dagen batchgewijs vrijgeeft. 
Een container is een verzameling objecten van het zelfde activiteitstype, die gegroepeerd worden en vervolgens 
collectief word en afgehandeld. 

Nadat het systeem een automatische materiaalcheck heeft gedaan, worden de productie order documenten 
geprint en naar de productie-vloer gestuurd. 

Vervolgens worden de productie orders vrijgegeven. Het vrijgeven van de productie orders is een zogenaamde 
'push' activiteit, hetgeen inhoudt dat de manager de objecten in de container toewijst aan gebruikers. Dit in 
tegenstelling tot de andere activiteiten in deze workflow, die van het 'pull' type of van het type 'automatic work 
assignment' zijn. Activiteiten die volgens het ' pull' type worden verwerkt, verschijnen in de worklists van alle 
voor die bewuste activiteit geautoriseerde gebruikers. Wanneer een gebruiker vervolgens een object gaat 
bewerken, verdwijnt dit object uit de worklists van de andere geautoriseerde gebruikers. Wanneer objecten 
worden verwerkt volgens het 'automatic work assignment' principe, dan verschijnt een object in de worklist van 
de gebruiker gebaseerd op de actuele workload van de eindgebruikers. 
Bovendien is het nog mogelijk om activiteiten toe te wijzen volgens casus based work assignment (een object 
wordt gedurende het hele proces toegewezen aan I gebruiker), direct (volgende activiteit wordt automatisch 
gestart of automatic execution of activities (groep activiteiten wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van de 
client). Deze laatste drie vormen zijn echter niet gebruikt in deze casus. 

Het workflow object zal nu worden toegewezen aan de productievloer medewerkers. Indien een medewerker een 
bewerking van een productie order vervuld heeft, meldt hij dit gereed in het BaaN systeem. Het systeem 
checked vervolgens of de bewuste bewerking nog een keer gedaan dient te worden, is dit niet het geval, dan 
dient de medewerker de bewerkingen af te sluiten. 

Deze cyclus herhaald zich net zo Jang tot alle bewerkingen behorende bij die productie order gereedgemeld zijn 
en de order naar het magazijn vervoert kan worden. Daartoe zal het object in de worklist van de 
heftruckchauffeur verschijnen. Nadat de heftruckchauffeur de order heeft afgevoerd naar het magazijn, meldt hij 
de productie order compleet en kan de manager enkele statistieken bijhouden in een Excel-bestand. Microsoft
applicaties zijn vrij eenvoudig te koppelen met behulp van BaaN WFM. 

Op het moment dat zowel de manager klaar is met het invullen van het Excel-bestand en de heftruckchauffeur de 
orders gereedgemeld heeft, verschijnt een handmatige controle-activiteit in de worklist van de 
heftruckchauffeur. In tegenstelling tot de automatische controle activiteit die tot nu toe gebruikt is, wordt de 
beslissing over de te nemen route nu niet bepaald op basis van een bepaalde attribuutwaarde, maar op basis van 
het invullen van het vakje 'yes' of ' no ' door de heftruckchauffeur. Indien de productie order namelijk geen 
compleet gevulde emballage-label draagt, dient de heftruckchauffeur deze alsnog te maken. 

Is nu het complete order aantal bereikt, dan verschijnt het workflow object weer in de worklist van de planner 
die de productie order kan afsluiten. ls het order aantal nog niet bereikt dan verschijnt het object weer in de 
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worklist van de productievloer medewerker en wordt de cyclus van bewerkingen gereedmelden en order 
afvoeren weer herhaald. 

7.5.2 Beschrijving van de casus Artikel Vrijgave 
Het initieel opvoeren van artikelen gebeurt momenteel en in de nabije toekomst in het mainframe systeem. In de 
workflow worden het opvoeren van de artikelen en hun respectievelijke stuklijsten beschouwd als BaaN sessies. 
Dit is gedaan om de demonstratie van de casus niet nodeloos complex te maken. 

Op basis van de in de eerste sessie ( opvoeren artikel) bepaalde waarde van de item type (manufactured of 
purchased) wordt het object automatisch doorgestuurd naar respectievelijk maakvoorbereiding of 
koopvoorbereiding. 

Indien het object terechtkomt bij koopvoorbereiding, zal het object in de worklist van de inkoper verschijnen, 
die vervolgens een (handmatige) BaaN sessie op zal starten met koopvoorbereidingsinstructies, Indien de 
inkoper deze sessie afsluit, veronderstelt het BaaN systeem dat alle noodzakelijke koopvoorbereidingen zijn 
getroffen en wordt het object doorgestuurd naar de werkbak van de kostprijsberekenaar die met behulp van een 
utility de kostprijs met behulp van twee BaaN sessies kan berekenen. 

Indien het nieuwe artikel van het type ' manufactured' is, zal het object in de worklist van de Production 
Engineer komen, die de maakvoorbereidingen zal treffen . Dit behelst allereerst het invoeren van het artikel met 
de stuklijst in het BaaN systeem en vervolgens het toevoegen van een routing. Deze drie activiteiten kunnen 
gelijktijdig (parallel) aan elkaar worden uitgevoerd. Belangrijk in dit verband is de zogenaamde item group. 
Elke item behoort tot een item group waarvoor reeds een groot aantal sessievelden default worden bepaald en 
dus niet meer ingevuld hoeven te worden. Eveneens van belang is de signal code die de status van het artikel in 
het vrijgaveproces weergeeft. Nadat een controle heeft plaatsgevonden over de ingevulde waarden ( deze 
handmatige activiteit bezit een utility waarmee alle drie de sessies nog een keer doorlopen kunnen worden), 
kunnen de eventuele noodzakelijke aanpassingen door de materiaalvoorbereider worden doorgevoerd . De 
materiaalvoorbereider doorloopt dezelfde drie sessies als de Production Engineer met dit verschil dat de 
materiaalvoorbereider zelf kan bepalen welke van de drie sessies doorlopen dienen te worden . Na controle kan 
gekozen worden om de cyclus nog een keer te door I open of kan het object worden doorgestuurd naar de 
kostprijsberekenaar. 

Nadat de kostprijs berekend is , kan in sommige gevallen gekozen worden voor het inzetten van een 
proeforderprocedure. Hiervoor verschijnt het object weer in de worklist van de materiaalplanner, die de 
noodzakel ijke stappen voor de proeforder kan doorlopen. 

Nu alle voorbereidende stappen doorlopen zijn, kan de Production Engineer ervoor kiezen om het artikel 
daadwerkelijk vrij te geven. Mocht echter het resultaat van de proeforder teleurstellend zijn, of bleek de kostprijs 
van het artikel tegen te vallen , dan kan er ook voor gekozen worden om het artikel niet vrij te geven ( dit is dus 
een handmatige controle activiteit, de Production Engineer dient het gewenste richting zelf aan te geven). 

Kiest de production Engineer ervoor om het artikel niet vrij te geven, dan wordt automatisch een volgende 
handmatige controle activiteit opgestart (het object verschijnt dus niet in de worklist van de Production 
Engineer). Bij deze controle activiteit dient de Production Engineer te kiezen voor een herhaling van de 
proefprocedure, het opnieuw doorlopen van de gehele cyclus met enkele wijzigingen in de artikelgegevens die 
tot potentiele positievere resultaten zullen leiden of het laten vervallen van het artikel (het artikel ontvangt dan 
de signal code ' vervallen ' en zal niet gebruikt kunnen worden). 

Wordt het artikel wel geschikt bevonden, dan wordt het artikel afhankelijk van de item code (manufactured of 
purchased) op basis van een dynamische conditie automatisch doorgestuurd naar respectievelijk de Production 
Engineer die de artikelvrijgaveprodcedure zal afronden (printen van de routing en de stuklijst, opstellen van een 
inkoopcontract en het veranderen van de signal code in ' vrijgegeven ' ) of de inkoper die eveneens een 
inkoopcontract zal opstellen en de signal code zal actualiseren. Het opstellen van het inkoopcontract gebeurt met 
behulp van een word-document die automatisch geladen wordt als het object in de worklist geselecteerd wordt. 

De beschreven workflows zijn gedemonstreerd aan enkele kerngebruikers van MCF en het BaaN ERP testteam . 
Deze demonstratie bestond uit het stap voor stap doorlopen van de workflow. 
De resultaten van de casus zijn daardoor kwalitatief van aard . 
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Figuur 7-1: Production Order 
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7.6 Samenvatting 

1'I 

Bruikbare WFM-indicatoren om de toepasbaarheid van WFM in een workflow te bepalen, zijn: aantal stappen in 
een worklfow, aantal rollen in een workflow, volume, aantal mogelijke parallelle activiteiten, noodzaak aan 
controle en flexibiliteit. Toepassing van deze indicatoren op de workflows 'Production Order' en 
' ArtikelV rijgave' leert dat deze workflows toepasbaar zijn voor WFM. 
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8. Resultaten van de cases 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde cases warden gepresenteerd. evenals de 
daaruit voortvloeiende voordelen voor DAF en de problematiek met betrekking tot WFM in het algemeen en Baa}/ WFM in 
het bijzonder. 

8.1 lnleiding 
Om een duidelijk beeld te krijgen over de toepasbaarheid van WFM, zijn de cases uitgewerkt en getest volgens 
de testscripts in bijlage VIII en bijlage IX. Bovendien zijn de cases getoond aan enkele key-users en testers van 
BaaN ERP tijdens een workshop. 

8.2 Algemene bevindingen Cases 
Naar aanleiding van de casus kan gesteld worden dat BaaN WFM voor DAF een goed alternatief vormt. 
Uit de casus bleek dat vooral het Artikel Vrijgave proces hier uitermate geschikt voor is. Het probleem van een 
efficiente afstemming tussen de verschillende afdelingen die betrokken zijn in het artikel vrijgave proces, 
alsmede de daaruit voortvloeiende lange doorlooptijden kunnen met behulp van WFM het hoofd warden 
geboden. 

De bedrijfsprocessen van MCF zijn minder geschikt voor toepassing van BaaN WFM. 
Dit is vooral een gevolg van het feit dat de workflows van MCF bijzonder kort zijn. Bovendien is het totaal 
aantal werknemers in deze fabriek beperkt. Het aantal rollen dat onderscheiden kan warden is daarom ook 
beperkt. 
Er zijn echter we! een aantal workflows die in aanmerking komen voor toepassing van WFM. Bijvoorbeeld 
verschillende workflows die samenhangen met kwaliteitscontrole en afkeurprocedures. Dit zijn relatief lange, 
complexe workflows met verschillende rollen. Een nadeel is dat het volume van het aantal objecten in deze 
worktlows beperkt is. 
Op de tweede plaats leidt toepassing van WFM op de productievloer soms tot vreemde situaties. Het 
belangrijkste bezwaar is dat op sommige momenten het ERP-domein betreden wordt (zie paragraaf 5.1) en zo 
overbodige situaties ontstaan. Bijvoorbeeld: een productie-medewerker dient naar zijn terminal te gaan en in zijn 
worklist te kijken of er orders gereed staan, dit terwijl hij ze fysiek voor zich ziet staan op zijn eigenlijke 
werkplek. 
Bovendien heeft bovenstaande tot nadelig bij-effect dat een toename van het aantal terminals op de 
productievloer gerealiseerd zal dienen te warden, omdat elke werknemer apart dient in te loggen om zijn 
worklist op het scherm te krijgen . Behalve het feit dat terminals eigenlijk niet op de productievloer thuishoren en 
er dus ook nog eens allerlei beschermende faciliteiten voor de terminals aangeschaft dienen te warden, zullen de 
I icentiekosten ook stijgen. 

Gesteld kan warden dat mogelijke toepassingen van (BaaN) WFM allereerst gerealiseerd dienen te warden in de 
secundaire processen van DAF en dat bij eventuele toepassingen van WFM in de besturende processen van het 
primaire proces goed nagedacht dient te warden ofniet beter kan warden volstaan met standaard ERP
programmatuur. 
De toepassingen van MAID News die genoemd zijn in paragraaf 5.2, zijn mijns inziens de beste kandidaten voor 
implementatie van WFM. Niet alleen zijn bij deze worktlows meerdere afdelingen en rollen te onderscheiden, 
maar bovendien zijn deze worktlows pure secundaire processen, met niet of nauwelijks afhankelijkheden in 
primaire processen die exclusief ERP-domein zijn. 
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8.3 Specifieke bevindingen Cases 
De bevindingen van de test zullen worden gerubriceerd naar de aspecten concept, modelleren, gebruik en overig. 
Bovendien zal af en toe worden teruggeblikt op de situatie tijdens het testen van BaaN IV WFM. 

8.3.1 Bevindingen ten aanzien van het concept van BaaN WFM 
• Uitzonderingen ajhandelen 

Tijdens de eerste testronde kwam al naar voren dat het mogelijk zou moeten zijn om gebruikers meer 
vrijheid te geven om problemen en uitzonderingssituaties zelf op te kunnen lossen. Echter, in de nieuwste 
workflow versie van BaaN is dit nog steeds een probleem: BaaN WFM hanteert een strikte scheiding tussen 
client en manager, men is verplicht problemen door te schuiven naar de WFM-manager. 

• Hande!ingen buiten WFM om 
Er dient een duidelijke beveiliging in het systeem te worden gebouwd, zodat gebruikers die niet met BaaN 
WFM werken, geen mogelijkheid krijgen om bepaalde, voor het WFM systeem cruciale gegevens of 
waarden van gegevens, te kunnen wijzigen. Gebruikers die niet met BaaN WFM werken, kunnen in theorie 
namelijk via de menu browser van BaaN dezelfde sessies benaderen als de gebruikers van BaaN WFM en al 
doende ( onbewust) gegevens van een bepaald object wijzigen. 

• Gebruik van rollen 
Momenteel kunnen in BaaN WFM roll en a Ileen aan een compleet business process of aan een bepaalde 
activiteit in een business process worden gehangen. Dikwijls is het echter noodzakelijk om rollen verder te 
kunnen specificeren naar velden binnen sessies. Nu is het noodzakelijk om via dynamische condities, queries 
of rules in de client, rollen specifieker toe te wijzen naar bepaalde gebruikers. 
Bij vee l WFM-systemen kunnen rollen bijvoorbeeld verder worden gedifferentieerd naar zogenaamde 
' skills ' ofvaardigheden . Hierdoor wordt het mogelijk om bovenstaand probleem het hoofd te bieden. 
Aangezien BaaN WFM van plan is om gebruik te gaan maken van de workflow engine en extra 
functionaliteiten van COSA, zal BaaN WFM deze functionaliteit in de toekomst waarschijnlijk we! bezitten. 

• Genereren van triggers 
Een groot probleem in BaaN Iv was het ontbreken van de mogelijkheid om triggers automatisch te 
genereren . Met MAID is dit we! mogelijk. Men was genoodzaakt om workflow objecten handmatig op te 
starten . 
In BaaN ERP is het wel mogelijk geworden om business processen automatisch te triggeren. Via een proces 
A is het mogelijk om een proces B in gang te zetten. Veranderingen in data of bijvoorbeeld het creeren van 
een produktie-order kunnen een worktlow object initializeren. Handmatig een worktlow object initializeren 
is echter ook nog steeds mogelijk . 
Een proces triggeren is mogelijk op twee manieren: 

I. Een business proces initieren met terugsturen van een antwoord; 
2. Een business proces initieren zonder terugsturen van een antwoord. 

In Figuur 8-1 is een eenvoudig voorbeeld weergegeven van een proces dat getriggerd wordt door een ander 
proces en aan het einde van het proces weer een trigger terugstuurt. 
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Figuur 8-1: Proces wordt getriggerd en zendt trigger terug 

8.3.2 Bevindingen ten aanzien van het modelleren van BaaN WFM 

• Mate van detaillering 
In BaaN WFM wordt de EME (Enterprise Modeller Editor) gebruikt als implementatiehulpmiddel en als 
WFM tool. Voor toepassing als implementatie tool is een grote mate van detaillering noodzakelijk. DAF 
heeft echter vele processen die niet of nauwelijks op gedetailleerde wijze weer te geven zijn. In de eerste 
testronde zijn daarom een tweetal methoden uitgeprobeerd om dit probleem te omzeilen (echter zonder veel 
succes). 
Via het gebruik van utilities (sessie van waaruit verschillende, vooraf gedefinieerde BaaN sessies gestart 
kunnen warden) kan de mate van noodzakelijk detail in BaaN ERP echter we! enigszins beperkt worden. 

• Bedrijfscuftuur 
Een probleem dat nauw samenhangt met het voorgaande, is het probleem van de starheid dat een WFM
systeem nu eenmaal met zich meebrengt. Zoals oak al bleek uit de theoretische verhandeling over WFM in 
hoofdstuk 3, heeft de invoering van WFM vooral organisatorische consequenties voor een organisatie. Bij 
DAF is de impact op de organisatie helemaal groat, doordat de bedrijfscultuur zich niet kenmerkt door 
strakke werkvolgorden, maar juist door een flexibele werkwijze. Implementatie van WFM zal een einde 
maken aan deze flexibele werkmethode. Door het gebruik van utilities in BaaN WFM kan dit probleem 
enigszins, maar niet geheel, worden omzeild. Zoals in paragraaf echter al is aangegeven, is het beleid van 
BaaN er echter we! op gericht om in de toekomst oak meer flexibele WFM-functionaliteiten te kunnen 
modelleren (er zal dan sprake zijn van Ad Hoc systemen). 

• Utilities 
Bovendien bleek uit de cases dat in utilities alleen BaaN sessies kunnen worden gedefinieerd. Het is echter 
niet ondenkbaar dat gebruikers bij het gebruik van utilities bijvoorbeeld ook gebruik wensen te maken van 
externe applicaties (bijvoorbeeld het maken van een berekening in een spreadsheet of het zenden van een e
mail). 
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• Modelleringstechniek 
Een ander groat probleem dat samenhangt met de modelleringstechniek die BaaN WFM gebruikt, wordt 
gevormd door de Petri-Net modellerings-techniek die BaaN pretendeert te gebruiken. 
BaaN voert de Petri-Net-modellering echter niet strikt door, waardoor bepaalde situaties niet ( of alleen zeer 
omslachtig) gemodelleerd kunnen worden. Het probleem wordt gevormd bij de conditionele routering. Er 
bestaan verschillende soorten routering: sequentiele (activiteit kan pas worden uitgevoerd als een voorgaande 
activiteit voltooid is), conditionele (keus tussen twee activiteiten), parallelle (twee activiteiten kunnen 
gelijktijdig worden uitgevoerd) en iteratieve (activiteit wordt herhaald) routering (zie Figuur 8-2). 
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Figuur 8-2: Verschillende soorten routeringsvormen 

Helaas is het in BaaN niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de zogenaamde expliciete en impliciete 
OR-split (zie Figuur 8-3) [2]. 
Er bestaat een groat verschil tussen de impliciete Or-split enerzijds en de expliciete Or-split anderzijds. Bij 
de expliciete Or-split wordt direct na het einde van activiteit A I een keuze gemaakt tussen de twee 
activiteiten A2 en A3, terwijl de keuze tussen activiteit BI en B2 bij de impliciete Or-split later gemaakt 
wordt. Bij de impliciete Or-split behoren het uitvoeren van zowel activiteit B 1, als activiteit B2 nog tot de 
mogelijkheden. Met behulp van de impliciete Or-split is het daardoor mogelijk om situaties te modelleren als 
het wachten op een antwoord van een klant, het check en van de status van een parallel proces of het fiatteren 
van een (aantal) personen van een toestand. BaaN is niet in staat om impliciete Or-Split toestanden te 
modelleren. 

• A2 

A1 ► 

Exp/iciete Or-Split 

__ L 
Join '----~ \ 

\ _ / 

\ / 

tmpliciete Or-Split 

Figuur 8-3: Het verschil tussen een impliciete en een expliciete Or-split 

• £en proces workjlow enabled maken 
Uit de eerste testronde bleek al dat het workflow 'enabled' maken van een proces bijzonder omslachtig en 
arbeidsintensief is. De indruk over de onderhoudbaarheid en efficiency van het workflow enabled maken van 
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een proces na het testen van BaaN WFM is echter dat het minder complex is dan het lijkt, al dient hierbij de 
opmerking gemaakt te worden dat het bijhouden van bijvoorbeeld de kalender inderdaad node loos 
ingewikkeld gemaakt is . Wellicht is het mogelijk om de kalender een minder abstracte en iets 
overzichtelijker vorm te geven, waardoor de inzichtelijkheid van de kalender vergroot kan warden. 

• Tijdelijk wegdrukken van een object in de worklist 
Een andere aanbeveling van DAF voor BaaN WFM is het tijdelijk wegdrukken van objecten uit de worklist, 
indien een activiteit een lange doorlooptijd heeft. Zo kan het overzicht bewaard blijven. 

8.3.3 Bevindingen ten aanzien van het gebruik van BaaN WFM 
• Gebruikersinterface 

De gebruikersinterface van zowel client als manager is redelijk gebruiksvriendelijk. In de laatste versie van 
BaaN WFM is er een 'initialize'button bijgekomen om het creeren van instances te vergemakkelijken. 
Aan het verzoek van DAF om een ' utilities button' in het scherm van de client in te bouwen is echter geen 
gehoor gegeven. 

• Extra gebruiksgemak 
Tevens is voor elke gecreeerde instance de mogelijkheid opgenomen om de benaming van het hoofdproces 
te kunnen opvragen. Bovendien is het mogelijk geworden om de historie van voorgaande processtappen te 
bekijken. 

• Afsluiten van een sessie 
Na het testen van BaaN WFM Iv bleek het mogelijk om vanuit de client opgestarte sessies te saven en afte 
sluiten zonder dat enige actie ondemomen was in de sessie. Als de sessie dan werd afgesloten, verdween de 
worktlow object uit de client alsof deze was afgewerkt. DAF heeft naar aanleiding hiervan het voorstel 
gedaan om in BaaN ERP een optie te creeren die in te vu lien velden in een sessie verplicht zou maken. 
In BaaN ERP is deze optie echter niet toegevoegd aan de functionaliteit. 
Wei is het mogelijk geworden om attributen te definieren die in bepaalde activiteiten van worktlows 
verplicht dienen worden aangepast (attributen hebben in BaaN altijd betrekking op velden in sessies). 
Worden deze attributen niet aangepast, dan kan het object niet doorspringen naar de volgende activiteit in de 
worktlow. Op deze omslachtige manier is het dus toch mogelijk om bepaalde handelingen in een sessie afte 
dwingen . 

• Vervanger!>problematiek 
Een volgend probleem ten aanzien van het gebruik van BaaN WFM vormt het gebrek aan mogelijkheden om 
een vervanger aan te wijzen voor een afwezige functionaris . Het toewijzen van de worktlow objects aan een 
vervanger door de manager, is in dit verband onvoldoende. Dit is veel te omslachtig. Elke functionaris zou 
de mogelijkheid moeten hebben om de client van een collega te kunnen opstarten. Zo heeft iedere DAF
medewerker momenteel in MAID standaard de beschikking over de in log-code van een collega. 

• E-mail functionaliteit tussen client en manager 
Ook zou het nuttig kunnen zijn om beperkte e-mail functionaliteit tussen client en manager in te bouwen, 
zodat de gebruiker bij problemen de manager zou kunnen consulteren . 

• Ajhandeling uitzonderingen I stappen terug doen in proces 
Tijdens het testen van BaaN Iv WFM heeft men bij gebrek aan mogelijkheden om door te kunnen starten 
naar voorgaande sessies (een stap terug te doen in het proces), getracht om alle mogelijke uitzonderingen te 
rnodelleren in een 'modify proces'. Het is immers niet ondenkbaar dat een proces de eerste maal meteen tot 
een goed einde wordt gebracht. Het bleek dat een dergelijk modify proces vaak bijzonder complex werd 
(meestal complexer dan het oorspronkelijke proces). OAF heeft dan ook voorgesteld om de gebruiker de 
mogelijkheid te geven om te kunnen doorstarten naar voorgaande sessies, ondersteund door de 
attribuutwaarden die er op dat moment geldig zijn en voor die sessies waarvoor hij/zij geautoriseerd is. 
In BaaN ERP is deze mogelijkheid helaas niet ingevoerd. 
Dit probleem vormt een van de belangrijkste potentiele problemen van BaaN WFM. BaaN WFM 
veronderstelt dat in geval een sessie afgesloten wordt, de gebruiker de bewuste activiteit ook volledig 
doorlopen heeft. lndien een gebruiker een sessie per ongeluk afsluit of na afsluiten van een sessie alsnog 
enkele gegevens wil wijzigen in de afgesloten sessie, dan bestaat er in BaaN WFM niet de mogelijkheid om 
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een stap terug te gaan in het proces. De ontwerper van de workflows zal hiervoor tijdens het modelleren van 
een proces om de zoveel stappen een 'ontsnappingsmogelijkheid' dienen in te bouwen, waardoor de 
gebruiker enkele stappen terug in het proces kan gaan. 

• Commentaar toevoegen I ophalen 
BaaN WFM bezit weliswaar de mogelijkheid om commentaar toe te voegen en op te halen, maar dit dient op 
een onnodig gebruiksonvriendelijke manier gerealiseerd te worden. Het grootste probleem wordt gevormd 
door het feit dat de gebruiker v66r aanvang van het uitvoeren van een bepaalde activiteit reeds commentaar 
dient toe te voe gen; commentaar aan een object toevoegen tijdens het uitvoeren van een activiteit of na 
afsluiten van een activiteit is onmogelijk. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat commentaar alleen toe te 
voegen is in de client van een gebruiker. Nadat een gebruiker een object uit zijn worklist heeft uitgezocht om 
te bewerken, verdwijnt dit object automatisch uit de worklist en wordt de bij dit object behorende activiteit 
opgestart. In de window van de activiteit (zelfs niet in de BaaN sessies) is geen ' add comment' button 
aanwezig (in tegenstelling tot de client). Echter, niet alleen het toevoegen van commentaar is onhandig, het 
ophalen van commentaar is nog complexer. Indien immers commentaar is toegevoegd, wordt dit niet 
kenbaar gemaakt tijdens de opvolgende activiteit. Elke gebruiker dient ter opsporing van commentaar door 
een voorganger in het proces, de history van het object (hierin staat elke status-verandering van een object 
weergegeven) te onderzoeken op een regel 'user comment'. Omdat elke status-verandering van het object in 
de history wordt geregistreerd, loopt het aantal regels bijzonder snel op. Het is duidelijk dat dit een nodeloos 
ingewikkelde en verre van gebruiksvriendelijke procedure is. 

• Opstarten en afsluiten van externe applicaties 
Een probleem vormt het opstarten van exteme applicaties. Elke keer dat een gebruiker een externe applicatie 
dient te gebruiken, start BaaN WFM deze applicatie opnieuw op en na afloop van het gebruik van deze 
externe applicatie, wordt deze weer afgesloten . lndien in een workflow veelvuldig een externe applicatie 
opnieuw gebruikt dient te worden (bijvoorbeeld Word), dan gaat veel kostbare tijd verloren met het opstarten 
en afsluiten van deze applicatie. 

8.3.4 Tenslotte 
• Kosten ten opzichte van de baten 

De kosten moeten opwegen tegen de baten. Indien DAF overgaat op BaaN ERP, dan zal BaaN WFM geen 
extra financiele consequenties met zich meebrengen. Echter, de aanschafkosten van het systeem zijn slechts 
een fractie van de totale kosten. Aspecten als extra apparatuur, trainingen, organisatie-adviseurs, systeem
integratoren, maatwerk en vemieuwing van de infrastructuur brengen vaak ook hoge kosten met zich mee. 

• Dealer-problematiek 
De organisatie is op meerdere punten nog niet rijp voor WFM . Met name als de kleinere vestigingen / dealers 
worden betrokken bij BaaN WFM kunnen de nodige problemen ontstaan, veel van deze kleine vestigingen 
zijn niet professioneel genoeg om mee te gaan met een dergelijk revolutionair systeem. 

• Multi-Site I Replication 
lndien de vestigingen en dealers worden betrokken bij BaaN WFM zal er bovendien het probleem van Multi 
Site/Server/Replication handling ontstaan. DAF heeft door zijn grote dealer-netwerk te maken met vele 
gedistribueerde databases. Uit ervaring weet men dat dit grote problemen oplevert bij koppelingen. 

• Support 
Bij implementatie dient voldoende en deskundige support aanwezig te zijn. lmplementatie van WFM is een 
uiterst complexe aangelegenheid, DAF zal dan ook dienen te zorgen voor voldoende support. 

• Koppeling met mainframe 
Koppelingen met de huidige mainframe. De mainframe blijft DAF voorlopig nog gebruiken en naar alle 
waarschijnlijkheid zal dit inhouden dat BaaN WFM, alsmede een eventueel ander WFM systeem gekoppeld 
dient te worden aan de mainframe (en aan elkaar), aangezien vele handelingen in een workflow voorlopig 
nog op het mainframe zullen worden uitgevoerd. Screenscrapen zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. De 
database direct benaderen is moeilijk, maar moet technisch mogelijk zijn. 
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8.4 Resultaat van de cases in relatie tot de gestelde doelen van OAF 
De resultaten van de cases zullen nu tenslotte worden vergeleken met de doelstellingen die DAF heeft 
geformuleerd voor WFM (zie paragraaf 5.2). 

8.4.1 Ten aanzien van de gebruikersinterface 
Alhoewel gebruikersgemak per definitie een subjectiefbegrip is, kan gesteld worden dat met name het 
modelleren van processen niet eenvoudig is. Alhoewel de programmeurs van BaaN WFM aangeven dat de hoge 
eisen die gesteld worden ten aanzien van de functionaliteiten van WFM debet zijn aan een complexe 
gebruikersinterface, zijn er toch mogelijkheden om de inzichtelijkheid en het gebruikersgemak te 
vereenvoudigen (zie de aanwijzigingen in de vorige paragraaf). 

8.4.2 Ten aanzien van de procesbeheersing van de administratieve processen 
Procesbeheersing van administratieve processen betreft het formaliseren van het proces, waardoor: 

• de doorlooptijd kan worden verkort; 
• de werklast kan worden beheerst; 
• de voortgang kan worden bewaakt. 

Deze punten worden door het gebruik van WFM sterk verbeterd. 

Een belangrijk nadeel van procesbeheersing blijft echter het gebrek aan flexibiliteit dat een WFM-systeem met 
zich meebrengt. Dit is niet een specifiek BaaN Workflow probleem, maar een algemeen probleem van WFM
systemen . De bedrijfscultuur van DAF kenmerkt zich namelijk door weinig formalisatie en een sterke informele 
gang van zaken. Het is dus maar zeer de vraag of een systeem dat juist alle processtappen tracht te formaliseren, 
zal kunnen passen in de huidige bedrijfscultuur van DAF Trucks. 

8.4.3 Ten aanzien van het automatiseren van bepaalde stappen 
WFM geeft de mogelijkheid om met de informatie die beschikbaar is bij het workflow object, bepaalde stappen 
in het proces volledig geautomatiseerd te laten verlopen. 
Yan deze mogelijkheid is tijdens het testen alleen gebruik gemaakt bij de besturingsactiviteiten. Door middel 
van het definieren van dynamische condities kunnen workflow objecten 'gefilterd' worden en wordt automatisch 
bepaald wie aan welke worktlow object dient te werken. 
Ook is getest op het automatisch opstarten van sessies (dus zonder dat deze eerst in de worklists van gebruikers 
verschijnen). Deze functionaliteit zal echter waarschijnlijk beperkt kunnen worden toegepast. 

8.4.4 Ten aanzien van de functionaliteiten van MAID 
Gesteld kan worden dat BaaN WFM een veel uitgebreidere functionaliteit biedt dan MAID. Dit houdt met name 
verband met het verschil in de wijze waarop objecten worden afgehandeld bij de twee systemen. BaaN WFM 
maakt gebruik van een centrale engine die zorgt voor de distributie van objecten bij de juiste gebruikers, terwijl 
MAID meer een slim ' document-doorgave-systeem' is. 
Een probleem vormt nog in hoeverre BaaN automatisch zal kunnen inspelen op veranderingen in databaseveld
veranderingen en/of foutmeldingen. Dit dient nog nader onderzocht te worden . 

8.5 Samenvatting 
BaaN WFM is zeker bruikbaar voor DAF. Waarschijnlijk kan WFM minder goed worden toegepast in MCF. Er 
vindt dan teveel interferentie plaats in het ERP-domein . WFM is echter we! geschikt voor processen die 
momenteel nog op mainframe-applicaties werken. Er zijn echter we] een aantal tekortkomingen van BaaN WFM 
op conceptueel-, modellerings- en gebruikersniveau. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

In dit haafdstuk zullen canclusies warden getrakken uit het anderzoek naar WFM bij DAF en zullen enkele aanbevelingen 
warden gedaan vaar taepassing van WFM bi) DAF. Er zal warden begannen met een karte anderzaeksschets 

9.1 Korte onderzoeksschets 
Eind 1997 is gestart met het afstudeer-onderzoek naar de ( on)mogelijkheden voor toepassingen van WFM bij 
DAF Trucks N.V. Aanleiding voor dit onderzoek werd gevormd door de volgende ontwikkelingen: 
• De nieuwe WFM-module in BaaN; 
• Nieuwe ontwikkelingen op client/server voor de sales-processen (IMPACT) 

DAF heeft in een eerdere fase reeds de WFM-functionaliteit van BaaN Iv onderzocht. Naar aanleiding van dat 
onderzoek werd geconcludeerd dat de WFM-module van Baan nog niet rijp was voor implementatie bij DAF. 
Met een nieuwe release van BaaN ontstond ook de behoefte aan een nieuwe kijk op de mogelijkheden van 
BaaN WFM voor DAF. 

Andersen Consulting heeft in een eerder onderzoek reeds geconcludeerd dat enkele IMPACT-projecten 
(ProService, ServiceRapido, PartsMarketing en Target) behoefte hebben aan WFM. Er bestond echter behoefte 
aan een concrete invulling hiervan. 

De aandacht van dit onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op een verscherping van de requirements 
voor WFM van IMPACT en vervolgens de selectie van een WFM-pakket voor IMPACT. Vertragingen en 
strategiewijzigingen hebben er echter voor gezorgd dat de behoefte aan WFM bij IMPACT niet meer actueel 
was. 
Vandaar dat de inspanningen van het onderzoek zich vervolgens hebben geconcentreerd op de 
(on)mogelijkheden van BaaN WFM. 

Dit onderzoek heeft geleid tot een tweetal uitgewerkte cases. In een casus werd enkele workflows van MCF 
samengevoegd tot een nieuwe workflow en uitgevoerd in BaaN WFM (Productie Order) en in een andere casus 
werd het artikelvrijgave proces (dat momenteel plaatsvindt op een mainframe-applicatie) in BaaN gemodelleerd. 
Deze cases zijn uitgewerkt en gedemonstreerd aan enkele ]eden van het testteam van Baan ERP en 
kerngebruikers van MCF. 

De volgende onderwerpen zijn in dit onderzoek aan de orde gekomen: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Bestudering van workflow management, de behoefte aan workflow management bij IMPACT en enkele 
WFM-pakketten (waaronder BaaN WMF); 
Testen van de mogelijkheden van BaaN WFM ; 
Opstellen van WFM-indicatoren ; 
Op basis van deze WFM-indicatoren uitwerken van een tweetal cases in BaaN WFM ; 
Uitvoering van een workshop waarin de cases werden getoond aan enkele BaaN ERP-testers en 
kerngebruikers van MCF; 
Analyse en evaluatie van de resultaten van de cases . 

In de volgende paragraaf zullen de belangrijkste conclusies van het onderzoek warden beschreven. De 
conclusies zijn naar de drie doelstellingen van het onderzoek ingedeeld (mogelijkheden WFM algemeen, 
mogelijkheden BaaN WFM, vaststellen WFM-requirements IMPACT). 
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9.2 Conclusies en aanbevelingen 

9.2.1 Workflow Management Algemeen 
Nieuwe technologie verschijnt met steeds grotere ratio en steeds sneller groeiende mogelijkheden. Klanten 
spelen een zeer belangrijke rol in dit proces: hun eisen en wensen ten aanzien van een klantspecifiek product 
tegen een !age prijs worden steeds hoger. Bovendien eisen ze daarbij een gegarandeerd hoge kwaliteit. 
DAF dient hierop in te spelen door de bedrijfsprocessen te stroomlijnen, te standaardiseren en te intgereren, om 
te kunnen overleven en te kunnen groeien in een steeds concurerendere markt. WFM is hierbij een ideaal middel 
om de administratieve bedrijfsprocessen te optimaliseren. 
WFM is dus zonder meer bruikbaar voor DAF. Wei heeft invoering van WFM enkele belangrijke consequenties 
voor DAF op het financiele , organisatorische en technische vlak. 

Financii!le consequenties van WFM 
OAF heeft besloten voorlopig geen standaard WFM-pakket aan te schaffen. Dit heeft tot gevolg dat 
PartsMarketing op de korte termijn financieel voordeel kan behalen (waarschijnlijk is zelf bouwen van WFM
functionaliteiten iets goedkoper dan de aanschafvan een standaard WFM-pakket), maar op de Iange termijn 
kunnen problemen gaan ontstaan met de onderhoudbaarheid. Bovendien dreigt het gevaar dat de 
PartsMarketing-specifieke programmatuur niet geschikt is voor toekomstig gebruik bij ProService of 
ServiceRapido. Deze projecten zouden vervolgens ook zelf programmatuur moeten schrijven of alsnog een 
standaard-pakket dienen aan te schaffen. 

De financiele consequenties voor het gebruik van BaaN WFM zullen minder spectaculair zijn. Behoudens de 
aanschafvan een minimale hoeveelheid extra hardware, zullen de kosten voor organisatieadviseurs, systeem
integratoren, maatwerk en vernieuwing van de infrastructuur belangrijke kostenposten zijn, die niet overschat 
mogen worden.Yoordat begonnen wordt aan een WFM-implementatie dient daarom eerst een gedege 
kosten/baten - analyse gemaakt te worden. 

Organisatorische consequenties va11 WFM 
De organisatorische consequenties van implementatie van WFM liggen vooral op het culturele vlak. WFM zal 
een complete omslag in de manier van werken bij DAF betekenen. Tegenover het voordeel van 
procesbeheersing staat het verlies aan flexibiliteit. Dit betekent voor de gebruiker een grote omslag in manier 
van denken en werken . 

Aanbeveling: 
Om de weerstand tegen de organisatorische veranderingen te beperken, kan gebruik gemaakt worden van de 
volgende basisregels : 

I . Yorm een oordeel over de manoeuvreerruimte, dit wil zeggen: stel vast wat de kernactiviteiten zijn 
van de organisatie, peil de reacties van de medewerkers op (komende) veranderingen in de 
werkwijze en werkzaamheden. 

2. Tracht toch zoveel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Hierdoor kan de motivatie van het personeel 
verhoogd worden. Niet iedereen functioneert goed bij het slechts intypen van data op commando 
van het systeem. 

3. Wees open over de controle van het werk. WFM biedt immers vergaande mogelijkheden voor 
controle van elke individuele medewerker. 

4. Geef de voordelen ( ook) terug aan de medewerkers. De voordelen van WFM zijn evident. Het is dan 
ook niet meer dan eerlijk dat de voordelen (gedeeltelijk) worden teruggegeven aan de mensen die 
het werk doen, bijvoorbeeld in de vorm van kwalitatief betere beeldschermen, stillere of beter 
bereikbare afdrukapparatuur of een flexibeler werkrooster. 

5. Betrek gebruikers in de besluitvorming, zonder hun slaafte worden. Het is vanuit acceptatie
oogpunt van groot belang om eindgebruikers een rol te laten spelen in het besluitvormingstraject. 

Technische co11sequenties van WFM 
De problemen met betrekking tot de techniek, liggen vooral op vlak van de integratie. DAF streeft op lange 
termijn naar een vervanging van de huidige mainframe applicaties naar een omgeving gebaseerd op 
client/server-applicaties (waaronder het ERP-pakket BaaN). 
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Er zal echter nog lange tijd gebruik gemaakt dienen te worden van de mainframe-applicaties. Toekomstige 
workflows die gebruik gaan maken van BaaN WFM of een standaard WFM-pakket zullen daarom vrijwel altijd 
koppelingen hebben met het mainframe-systeem (en aan elkaar) . 

A an beveling: 
Met het oog op integratie en onderhoudbaarheid is het dus aan te raden om het aantal verschillende soorten 
informatie systemen tot een minimum te beperken. 

Indien WFM ook bij de dealers en de vestigingen gebruikt zal gaan worden (zoals het geval is bij de IMPACT
projecten), dan is er nog het probleem van de data-replication en de multi-site-problematiek. De ernst van de 
problematiek die dat met zich meebrengt, dient nog onderzocht te worden. 

9.2.2 Workflow Management in IMPACT 
Er zijn twee manieren op WFM in IMPACT in te voeren: 
I. De aanschaf van een standaard WFM-pakket. 
2. Gebruikmaking van de WFM-applicatie die ontwikkeld wordt door PartsMarketing. 

De argumenten die PartsMarketing gebruikt voor het zelf ontwikkelen van WFM-functionaliteiten in 
tegenstelling tot de aanschafvan een standaard WFM-pakket, wegen mijns inziens niet op tegen de voordelen 
van een standaard WFM-pakket. 
PartsMarketing mist de specifieke WFM-expertise die noodzakelijk is om dezelfde WFM-functionaliteit te 
kunnen bieden als een standaard pakket. De eisen die PartsMarketing stelt ten aanzien van WFM, kunnen door 
verschillende WFM-pakketten geboden worden. 
Feit is echter dat alle requirements voor PartsMarketing ten aanzien van het ontwikkelen van het gehele pakket 
reeds gespecificeerd zijn en dater binnen de projectgroep van PartsMarketing grote weerstand bestaat tegen de 
aanschafvan een standaard WFM-pakket. Het alsnog wijzigen van de ingeslagen weg, leidt tot grote vertraging 
en kan mogelijkerwijs leiden tot hogere kosten en vele onvoorziene problemen. 
Alie toekomstige integratie- en onderhoudsproblemen ten spijt, is het dus zeer waarschijnlijk dat voor de WFM
functiona liteiten van PartsMarketing gebruik gemaakt gaat worden van in eigen beheer ontwikkelde 
programmatuur. 

Ten aanzien van de aanschaf van een standaard WFM-pakket kan gesteld worden dat aanschaf momenteel niet 
actueel is. Vanwege ernstige vertraging en strategiewijziging bij de IMPACT-projecten ProService, Service
Rapido en Target, is de aanschafvan een WFM-pakket voorlopig niet aan de orde. 
Wellicht kunnen deze projecten in de toekomst gebruik gaan maken van de WFM-functionaliteiten die 
ontwikkeld gaan worden voor PartsMarketing. 

9.2.3 Workflow Management in BaaN 
Dit gedeelte van het onderzoek richtte zich met name op de potentiele WFM-toepassingsgebieden van BaaN 
binnen de DAF organisatie en dan meer specifiek MCF. 
De belangrijkste conclusie is dat BaaN WFM niet zo geschikt is voor MCF. WFM dient in industriele 
omgevingen vooral toegepast te worden in de secundaire processen en in de verbindingen van de primaire 
processen en de secundaire processen (zie hoofdstuk 5). Toepassing van WFM bij Shop Floor Control (zoals in 
de case Productie Order) heeft een aantal belangrijke nadelen . 

Bovendien zijn er naar aanleiding van de cases nog enkele belangrijke tekortkomingen in de programmatuur 
geconstateerd . Deze zijn opgesomd in hoofdstuk 8. 

Desalniettemin kan BaaN WFM echter grote toegevoegde waarde hebben voor processen die meerdere 
afdelingen / rollen in een organisatie raken (zoals bijvoorbeeld het artikelvrijgave-proces). BaaN WFM is dus 
zeke r bruikbaar voor DAF Trucks N.V. 
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Bijlage I Cijfers jaarverslag DAF 1995 

1993 1994 1995 stijging 
( maart-dec.) '94-'95 

Omzet 1.301,3 mln 2.274,3 mln 2.894 mln 27.3 % 
Netto Wisnt 10,8 mln 122.7 mln 163,8 mln 33.5 % 
Productie in Eindhoven 4.957 stuks 11.239 stuks 16.656 stuks 48.2 % 
T otale verkopen 10.004 stuks 21.154 stuks 25.701 stuks 20.5 % 
Aantal geproduceerde - 3.0 3.6 20.0% 
trucks per medewerker 
Marktaandeel West- 6.9 % 7.5% 8.6% 14.7 % 
Europa, > 6 ton 
Marktaaandeel West- 6.7 % 7.8 % 8.8 % 12.8 % 
Europa, > 15 ton 
Aantal medewerkers 3.445 4.225 4.913 16.3 % 
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Bijlage 11 Chronologisch verloop afstudeerproject 

Fase 1: Probleemomschrijving 
• Beschrijven probleem ( oktober 1997) 
• Onderzoek naar de scope van het onderzoek, een afbakening van de aandachtsgebieden; welke 

projecten/afdelingen worden in het afstudeerproject betrokken? (oktober 1997) 

Fase 2: Theoretische achtergrond workflowmanagement 
• Literatuuronderzoek: Onderzoek naar de kenmerken en mogelijkheden van Workflow management 

systemen. De literatuur is afkomstig uit: 
• verschenen literatuur; 
• verschenen artikelen in vakbladen 
• artikelen op internet 

( oktober 1997) 

Fase 3: Onderzoek mogelijkheden workflow management systemen algemeen 
• Deze fase vormt de rode draad door het onderzoek. In deze fase wordt het begrip 'workflow 

management' in al haar facetten grondig bestudeerd en wordt de relatie van workflowmanagement met 
DAF Trucks NV bepaald. ( oktober 1997 - mei 1998) 

• Bepalen van de financiele, organisatorische en technische consequenties van invoering van 
workflowmanagement ( oktober 1997 - mei 1998) 

Fase 4: Onderzoek naar workflow management in relatie tot IMPACT 

• 

• 

Aan de hand van documentatie van leveranciers, onathankelijke pakketvergelijkingen in de literatuur en 
internet zullen de mogelijkheden van enkele WFM-pakketten worden achterhaald (november 1997) 
Aan de hand van gesprekken met vertegenwoordigers van de verschillende IMPACT-projecten en 
relevante documentatie worden de processen van de verschillende projecten grondig bestudeerd 
(november 1997) 

• 

• 

Vergelijking van de eisen / wensen ten aanzien van een eventueel workflow management pakket voor 
IMPACT met de geboden functionaliteiten van enkele workflow management pakketten (december 1997) 
Organiseren van een workshop, waarbij een potentieel geschikt workflow management systeem 
gepresenteerd wordt metals doe I de ' requirements ' verder aan te scherpen en een beter bee Id van 
workflow management bij IMPACT-project medewerkers te creeren. Dit pakket wordt gekozen naar 
aanle iding van de uitkomsten uit de vergelijking van het vorige punt (december 1997) 

• Na afloop van de workshop zullen interviews plaatsvinden met vertegenwoordigers van de verschillende 
IMPACT-projecten om definitieve requirements boven water te krijgen. Bovendien zal uit de interviews 
moeten blijken of selectie van een workflow management pakket werkelijk noodzakelijk is Uanuari 1997) 

Fase 5: Onderzoek naar de mogelijkheden van workflow management in bet BaaN softwarepakket 
• Testen van BaaN WFM (december 1997 - februari 1998) 
• Opstellen van criteria voor de behoefte aan workflow-management voor bedrijfsprocessen (maart 1998) 
• Yaststellen voor welke processen WFM toegepast kan worden (april 1998) 
• Opstellen en uitwerken van een case, waarin een bedrijfsproces wordt gemodelleerd met behulp van 

BaaN WFM (mei 1998) 

Fase 6: lmplementatievoorstel Workflow management systeem 
• Aan de hand van de resultaten uit fase 4 en fase 5, zal een voorstel gedaan worden voor de 

implementatie van workflow management bij OAF Trucks NV. lndien noodzakelijk, zal een aanbeveling 
voor koppeling van de workflow management component van BaaN, het te kiezen IMPACT
workflowmanagement-pakket en het nog actieve systeem op de mainframe worden gedaan Uuni 1998) 

Fase 7: Rapportage 
• Presentatie eindverslag en eindrapport Uuni 1998) 
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Bijlage IV Workflow Management Pakketten 

WFM-pakket ,Leverancier 

ActionWorkflow Action Technologies Inc. 

BaaN Workflow Management BaaN 

Business Flow COi 

Computron Workflow Computron 

COSA Software-Ley 

Documetrix Workflow Universal Systems Inc. 

Echo Digital Equipment Corporation 

FloWare BancT ec-Plexus 

FLOWBuilder PowerCerv 

FlowMark IBM 

FormFlow Delrina 

FYI+ 4SiTe Logisterion 

HICOS Empirica 

lnConcert Xsoft 

lnfolmage Unisys Nederland N.V. 

JetForm Server JetForm Corporation 

KeyFile Borsu Systema B.V. 

Kl Shell UES Inc. 

Navigator 2000 I Workflow I. Levy & Associates 

OPEN IMAGE SNS Systems 

Open Workflow Wang 

PowerFlow Optika Imaging Systems Inc. 

PPDM Tandem Computers B.V. 

I Process Weaver Cap Gemini Innovation 

ProcesslT AT&T 

ProcesslT NCR Corp. 

ProMlnanD IABG 

Regatta Fujitsu Corp. 

SAP Business Workflow SAP 

Staffware Staffware 

iTeamDoc TeamDoc Nederland B.V. 

iTeamFlow ICL 
i 

ITeamWARE TeamWARE 

Ultimus Ultimus 

Viewstar Viewstar 

Visual Workflo FileNet Corp. 

WebFlow Cap Gemini Innovation 

Workflow Factory Delphi Consulting Group 

WorkFLOW SOL Optical Image Technology Inc. 

WorkMAN Reach Software Corp. 

Workman ager Hewie! Packard 

WorkParty Siemens Nixdorf IS-AG 

Workvision IA Corporation 
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Bijlage V Toetsing functionaliteiten kandidaatpakketten 

Requirement ServiceRapido ProService FloWare FlowMark COSA Filenet 
Periodieke bijwerking van to do list Real-time Real-time ? ? ? Real-

updates updates time 
Document-georienteerd Nee Nee Mogelijk Mogelijk Moge- Moge-

lijk lijk 
Handmatig definieren van een to do list Ja Ja Ja ? Ja Ja 
item 

Rerouting van taken Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Se lecteren en bekijken van een to do list Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
item 

Prioriteitenstelling en sortering Ja Ja Ja Nee(?) Ja Ja 
(fi ltering) van taken 

T racking van het werk Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Printen (reports, . . . ) Ja Ja ? ? ? Ja 
Raadplegen van de historie van de taken Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
die uitgevoerd zijn voor een object 
(part , kl ant, .. . ) 

Interface met MAID news system Ja Ja ? ? ? ? 

Genereren van andere taken gedurende Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
de uitvoering van een taak 

E-mail systeem voor het distribueren Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
van de taken 

Interface naar exteme applicatie (direct Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
juiste scherm, alle relevante informatie 
direct beschikbaar) 

Ko pi e van een taak naar een ander Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
persoon zenden 

Elektronische handtekening voor Ja Ja Autorisatie Autorisatie Autori- Autori-
goedkeurin g taak ( autorisatie) satie satie 
Type ·10 do list · Professional Professional Mogelijk Mogelijk Moge- Moge-

lijk lijk 
A ll ocatie Door tool / Automatisch Beide Niet Auto- Beide 

toezichthouder Automa- ma-
tisch tisch 

Ka lender-functi ona l iteit Ja Ja Nee Ja Ja Nee 
Deadlin e Signalering Ja Ja Ja ? Ja Ja 
O pbouwen van hi stori sche database Ja Ja Ja Niet Ja Niet 

voorspellen vrspl 
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Bijlage VI Systeemarchitectuur 

Pakketnaam Database-systeem OS1 Server os1 Client NetwerkCommunicatie 

FloWare lnformix UNIX OS/2 TCP/ IP 
Oracle Windows NT Windows 3.1 /NT 

FlowMark Intermix UNIX OS/2 TCP/ IP 
Oracle OS/2 Windows 95/NT 
Sybase Windows NT 

SQL 
COSA Intermix UNIX UNIX TCP/ IP 

Oracle VMS OS/2 
Sybase OS/2 Windows 3.1 / 

SQL Windows NT 95 / NT 
FileNet Visual Workflo Oracle UNIX UNIX TCP/ IP 

Sybase AIX Windows 
SQL Windows NT OS/2 

1 
: Operating System 
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Bijlage VII Conceptvoorstel Workshop 

lnleiding: 
DAF Trucks N.V. is zichzelf aan het orienteren op workflow management. Enkele projecten die recentelijk zijn 
opgestart, hebben aangegeven workflow management (componenten) te willen gebruiken. Zij zullen dan ook 
vertegenwoordigd zijn op de workshop. 
Naar aanleiding van een vooronderzoek is het pakket Flo Ware gekozen als geschikt pakket om de mogelijke 
functionaliteiten van workflow management te tonen. Dit vanwege de uitgebreide functionaliteit. 

Doelstelling: 
Beeldvonning over de werking en mogelijkheden van een workflow management systeem in de praktijk. Naar 
aanleiding van de getoonde functionaliteiten van Flo Ware dienen de deelnemers aan de workshop na afloop zichzelf 
een he Ider beeld gevonnd te hebben over realistische eisen en wensen die gesteld kunnen worden ten aanzien van een 
workflow management systeem voor hun specifieke pakket. 

Aanpak: 
Uitgaande van de hierboven beschreven doelstellingen van de workshop, is het van belang dat behalve een 
presentatie, tevens een demonstratie wordt gegeven over de werking van het pakket. 
Door middel van demonstratie van een voorbeeld-case zouden deze functionaliteiten getoond kunnen worden. 
Mochten er naar aanleiding van de demonstratie vragen rijzen, dan dient er uiteraard ook voldoende ruimte te bestaan 
om deze beantwoord te krijgen. 

Scope 
r:ff" Tijdens de demonstratie over de mogelijkheden van Flo Ware, dienen de volgende functionaliteiten en 

eigenschappen van het pakket de hoogste prioriteit te krijgen: 

Logistieke besturing van de werkstroom 
• 

• 
• 

• 
• 

De keuze voor de werkstroomroute laten baseren op basis van klantorder-karakteristieken / wachtrij 
/ werklast / bepaalde kansverdeling / toezichthouder; 
De mogelijkheid tot het geven van prioriteit aan een klantorder; 
De mogelij kheid om de hoeveelheid onderhanden werk per proces I team I medewerker te kunnen 
berekenen en te rapporteren; 
De mogelijkheid tot het ' tracken' van het werk; 
De mogelijkheid tot het bijhouden van gegevens van klantenorders, zoals datum binnenkomst, 
gewenste leverdatum, type klantenorder; 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mogelij kheid van het op de hoogte houden van een bepaalde medewerker van uitzonderingssituaties 
( overschrijden doorlooptijdnorm, terugval van de output, etc .); 

Autorisatie 

• 

Mogelijkheid van 'deadline ' signalering; 
Periodiciteit van bijwerken van ·to do ' list; 
Mogelijkheid tot het raadplegen van de historie van de taken die uitgevoerd zijn voor een object; 
Mogelijkheid werkstromen parallel / serieel te laten verlopen; 
Berekenen van de gemiddelde doorlooptijd per processtap; 
Vastleggen van capaciteitsbeslag per processtap. Hiennee kan bepaald worden of een 
capaciteitsgroep naar verwachting een bottleneck zal vonnen ; 
De mogelijkheid tot het vastleggen van de capaciteit per functie/medewerker; 

• De mogelijkheid tot het vastleggen van een organisatieschema met gegevens over medewerkers en 
relaties tussen medewerkers en organisatorische eenheden ; 

• De mogelijkheid om een medewerker de uitvoering van een ofmeerdere processtappen voor zijn 
rekening te laten nemen; 

• De mogelijkheid tot het vastleggen per processtap van de benodigde functie voor het uitvoeren van 
deze processtap; 

Bijlage Workfl ow Management DAF Trucks N .V. 8 



Flexibiliteit 

Ontwerp 

• De mogelijkheid een afwijkende werkstroomroute te kiezen (overslaan / overdoen processtap); 

• De mogelijkheid om een bepaald vastgelegd proces te wijzigen, waarbij bestaande klantenorders 
volgens de werkwijze die gold ten tijde van de invoer, worden afgehandeld; 

• Ontwikkelen van workflow-applicaties met behulp van grafische ondersteuning; 
• Ontwikkelen van workflow-applicaties met behulp van karaktergeorienteerde ondersteuning; 

c,r De volgende functionaliteiten en eigenschappen zijn gewenst bij de demonstratie: 

Rapportagemogelijkheden 

Simulatie 

• Mogelijkheid van bijhouden van historische gegevens over klantenorders; 
• De mogelijkheid tot het doen van voorspellingen van het toekomstige werkaanbod in de vorm van 

aantallen werkorders op procesniveau; 
• De mogelijkheid van het automatisch genereren van trends en/of seizoenspatronen; 
• Mogelijkheid tot het printen (rapporten, etc.); 

• De mogelijkheid tot het uitvoeren van een simulatie van totale proces; 
• De mogelijkheid tot het uitvoeren van een simulatie van bepaalde processtap; 

Mate van 'open systeem' 
• Mogelijkheid om eenvoudig exteme applicaties op te starten; 
• Eenvoudige architectuur; 
• Integreerbaarheid met exteme systemen; 
• Eenvoudige realiseerbaarheid versie-overgang (geen verlies gegevens/functionaliteit, weinig extra 

in leertijd); 
• Onderliggend E-mail systeem voor het distribueren van de taken; 

Gebruiksvriendelijkheid 
Dc:::efunctionaliteit kan impliciet aan bod komen tijdens de presentatie van anderefunctionaliteiten. Het is 
gcwenst om de gcbruiksvriendelijkheid te tonen voor verschil/ende soorten gebruikers (eindgebruiker, 
beheerder en ontwerper) 

• Zichtbaarheid van systeemstatus (de mate van feedback); 
• Consistentie en gebruik van standaards; 
• Aanwezigheid van een makkelijk toegankelijke en bruikbare helpfunctie; 
• Aanwezigheid van nette en rustige vormgeving. 
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SPIRIT 
Testscript BaaN V 

Onderwerp Projeclteam 

SCRIPT voor Workflow Management test MCF T estteam BaaN V 

Door Versie Status Datum 
Erik van Drunen 1.00 23-04-1998 

Te testen proces: Een bewerklng van productle-Order vrljgave proces tot en met het afslulten van de productle-order. De workflows MCF205, 
MCF105, MCF120 en MCF215 zljn samengevoegd tot een workflow (WFM). 

Test uitgevoerd op: Het workflow enabled maken van workflow WFM. 
Productle Orders opvoeren en afhandelen. 

Aandachtspunten gedurende test: Het geteste proces Is geen exacte weergave van de huldlge afhandellng van productle orders. In het proces 
zijn verschillende elementen toegevoegd of weggelaten, zodat de essentle van workflow management getest kan worden. 
Tijdens het testen van het proces 'Productie Order' wordt zowel de client, als de manager gebrulkt. 

Testscrlpt 

A. Workflow enabled maken 
Nr. Naam/sessie Doel Processtap Input Output Opmerklngen Fout Wens 
A.1 lcccp0510m000 Kalender opzetten Maak gebruik van reeds 

c:1edefinieerde kalender BE PRO001 
A.2 tgwms0100s000 WMS Parameters data Company Calender 

Code= BE_PR001; 
Company Resource 
Activity Type CCP= 
PR0001 

A.3 tgwms 1178m000 WMS User data Definieer alle Om taken toe te kunnen wijzen aan 
gebruikers gebruikers, dienen zij in deze sessie 

aedefinieerd le worden 
A.4 lgwms 1540m000 WMS Helper Application Deze sessie wordt gebruikt om 

data externe aoolicaties uit le kunnen 
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Nr. Naam/sessie Doel Processtap 

A.5 tgwms 1113m000 WMS Column Attributes 
data 

A.6 tgwms 1550m000 WMS Fixed Date & Time 
Formula data 

A.7 tgwms 1190m000 WMS Priorities data 
A.8 tgwms 1560m000 WMS Queries 

A.9 tgwms3520m000 WMS Schedulers 

A.10 EME WMS Business Process in 
Repository 

A.11 tgbrg5140m000 WMS Dynamic Conditions 

A.12 tgbrg550m000 WMS Attributes by 
Business Process 

Testscript Workflow Management 

: 1.1 --
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
voeren 

Kolomnummers 
definieren voor de 
worklist lay-out 
Formules invoeren Test en van ingevoerde Deze sessie wordt gebruikt om aan 

formules activiteiten deadlines en timers te 
linken 

Prioriteiten defini~ren 
Queries invoeren Testen van ingevoerde 

queries 
lnvoeren scheduling Met behulp van deze sessie is het 
policy mogelijk om taken op verschillende 

manieren toe te wijzen aan 
gebruikers 

lnvoeren van de Test de syntax dmv Deze sessie kan geopend warden 
workflow WFM (zie Petri Net Syntax door vanuit tgbrg5500m000 het 
bijlage) Checker Business Process 'WFM' te kiezen 
Zet in de tweede en deze vervolgens te 
folder van 'dubbelclicken' (tgbrg5100s000). Via 
tgbrg5100s000 de 'Edit Diagram' wordt de EME 
status op geopend; 
'Developing' Let op! begin en end states dienen 

gedefinieerd te warden 
De dynamische condities dienen 
gelinked te warden aan de uitgaande 
pijlen van de control activities in de 
EME 

Opvoeren attributen Deze sessie kan opgeroepen 
voorWFM: warden door WFM te kiezen uit 
production_ order, tgbrg550m000 en vervolgens 
Domain: tcpdno 'workflow def aan te 'clicken'; 
Initial value: - Elk proces dient tenminste 1 attribuut 

te bezitten die elk worfklow object 
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SPIRIT 

Nr. Naam/sessie Doel Processtap 

A.13 tgbrg5122s000 WMS Attributes by 
Business Activities 

A.14 tgbrg5122s000 WMS Helper Applications 
Binding 

A.15 tgwms 1520m000 WMS Formal to Actual 
Process relation 

A.16 tgbrg41 O0s000 WMS Data by Project 
Model 

A.17 tgbrg4560m000 WMS Attributes bij Project 
Model 

A.18 tgbrg3122s000 WMS Attributes by Project 
Model Activity 

A.19 tgbrg8140m000 WMS Users & Roles by 
Project Model 

Testscript Workflow Management 

: 1.1 --
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
uniek definieert 
Deze sessie kan opgeroepen 
warden door vanuit de EME in de 
tweede folder van de business 
activity de 'Attributes' button aan te 
clicken 

Code: doc Run program om te 
onderzoeken of de 
pathname goed is 
gedefinieerd 

Deze sessie is nodig om Baan 
sessies te linken aan business 
processes 

Definieer nieuw In deze sessie dienen ook eventuele 
project model (bijv. deadlines en timers gedefinieerd te 
WFM) en importeer warden. Vanuit de EME kan dit ook 
de business process per activiteit warden gedaan 
'WFM' 
Als in A.12 Tijdens het importeren van de 

business processes (A.16) zijn 
automatisch de attributen 
overgenomen. Controleer of dit het 
geval is 

Als in A.13 

Eerst invullen 
employees en roles 
(tgbrg8112m000), 
daarna employees 
linken aan rollen 
(tgbrg8120m000), 
vervolgens de rollen 
aan business 
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Nr. Naam/sessie Dael Processtap 

A.20 tgwms4101 m000 WMS Worksheets by User 

A.21 tgbrg1110m000 Current version by user 

A.22 tgbrg51 00s000 Update Workflow Status of 
Business process 

A.23 tgwmsclient Worksheet Configuration 

Testscript Workflow Management 

--
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingcn Fout Wens 
processes linken 
(tgbrg3540m000); 
Bepaal ook de mate 
van autorisatie, de 
responsibility codes 
en de mogelijkheid 
om als initiator, cq 
manager op te 
kunnen treden 
(tgbrg3140s000) 

Deze sessie maakt het mogelijk snel 
te kunnen browsen door de 
verschillende folders van alle 
worklisten van gebruikers 

Definieer hier de 
gebruikte versie en 
Project Model per 
gebruiker 
De workflow status Let op! De status kan alleen dan op 
die in A.10 op 'testing' worden gezet, indien de 
'developing' is gezet, 'syntax correct' box is gechecked 
dient te warden 
veranderd in 
'Testing' 
De worksheets 
dienen te worden 
aangepast aan de 
wensen/eisen van de 
gebruiker 
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8. Productie Order 

Nr. Naam/sessie Dael Processtap 

8 .1 tgwms3220m000 Start Schedulers 

8.2 tgwmsclient Initialize Workflow 

8 .3 tgwmsclient Opvoeren productie order 

8 .4 tgwmsclient Materiaalcheck 

8 .5 tgwmsclient Print Production Order 
documents 

8 .6 tgwmsclient Release Production Orders 

Testscript Workflow Management 

: .11 --
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
Selecteer de Starten van de in A.9 geformuleerde 
schedulers die schedulers 
gestart dienen te 
warden 
Druk op de 'initailize' workflow instance Nr. 82 tot en met 86 warden 
button in de uitgevoerd door de planner en 
tgwmsclient , kies verschijnen alleen daar in de 
vervolgens WFM en worklisten 
er zal een instance De instance is nu klaar om de 
gecreeerd warden workflow te doorlopen 

Met behulp van de 'inspect' button 
kunnen de aan de workflow 
gerelateerde attributen en hun 
respectievelijke waarden bekeken 
warden 

Via de 'execute' Production Order Aangezien de sessie 'Production 
button kan de sessie Orders' geen automatische activiteit 
Production Order is, zal de instance in de worklists 
gestart warden en de verschijnen van de geautoriseerde 
sessies warden gebruikers. 
opgestart. 
lndien voldoende lndien 'yes' wordt Aan de hand van de gestarte 
materiaal aanwezig automatisch de schedulers en de ingevulde 
is, kies dan 'yes'. volgende activiteit scheduling policy, bepaalt het 
anders 'No' gestart, indien 'no' wordt workflow management systeem 

gekozen blijft het object we Ike gebruikers deze ( en de 
in de worklist staan volgende) activiteiten dienen af te 

handelen 
De production order documents 
dienen naar de productievloer 
gestuurd te warden 

Nadat release Deze activiteit is een 'timer driven' 

Ii/I 



SPIRIT : 11 --
to Testscript BaaN V 

Nr. Naam/sessie Doel Processtap Input Output Opmerkingen Fout Wens 
proces is compleet, activity, hetgeen betekend dat de 
gebruik de 'close' instance alleen wordt gescheduled 
button om de sessie als de timer cycle doorlopen is. 
af te sluiten 8ovendien is de activiteit een 'batch 

activity', hetgeen betekend dat 
verschillende instances zullen 
worden verzameld in een 'container' 
en alien tegelijk op het einde van de 
timer cycle zullen warden gereleased 

8 .7 tgwms0500m000 Workflow Manager Open de 'Active Hier kan bekeken warden welke 
container inspectie Folder' instances in de container zitten. 

z lndien de timer cycle (8.6) 
gecompleteerd is, zullen de 
instances uit de container verdwijnen 

8 .8 tgwmsclient Report Operations Aantal bewerkingen Deze activiteit vindt plaats op de 
completed die gereed zijn, productievloer. De bijbehorende 

dienen te warden instance zal daarom oak in de 
ingevuld worklist van de 

productievloermedewerkers 
verschijnen 

8.9 planning bereikt? 
8.10 tgwmsclient Report operations 

completed 
8 .11 Automatische Geen input nodig, lndien 'no' springt de 

controle voor aangezien de instance weer terug 
laatste executie volledig naar 8 .8. lndien 'yes' 
bewerking automatische dan kan het afgewerkte 

verloopt aan de hand product naar het 
van de magazijn vervoert 
attribuutwaarde warden 

8 .12 tgwmsclient Order afvoeren naar Nu de j::i.:iuuctie Deze instance verschijnt in de 
magazijn orders afgewerkt worklist van de heftruck chauffeur 

zijn, kunnen ze door 

V I 
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Nr. Naam/sessie Doel Proccsstap 

8.13 And/ Splits Parallelle uitvoer van 
processtappen 

8 .14 tgwmsclient Report orders completed 

8.15 tgwmsclient Intern rapport opmaken 

8 .16 Join Samenvoegen van 
processtappen 8 .14 en 
8 .15 

8 .17 tgwmsclient Draagt emb compleet 
gevulde label? 

8 .18 tgwmsclient Schrijven emballage-label 

8 .19 automatische Order aantal bereikt 

Testscript Workflow Management 

--
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
de heftruckchauffeur 
naar het magazijn 
vervoert worden 

De heftruckchauffeur en de manager 
kunnen tegelijkertijd aan een 
processtap werken 

De afgevoerde 
productie orders 
dienen ingevuld te 
worden 
De manager word-document lndien de helper applications (A.4) 
beschrijft in een goed gedefinieerd zijn, zal het word-
word-document document vanuit de worklist 
enkele statistieken opgestart kunnen warden. 
over de 
geproduceerde 
productie orders 

8 .17 zal slechts dan starten, indien 
8 .14 en 8 .15 volledig afgehandeld 
zijn 

lndien 'yes' dan Handmatige controle-activiteit, 
wordt doorgestart waarbij de heftruckchauffeur de 
naar 8 .19. lndien 'no' volgende processtap dient te 
dan wordt bepalen 
doorgestart naar 
8 .18 

handmatige activiteit; wanneer de 
sessie wordt afgesloten, gaat het 
workflow management systeem 
ervan uit dat de activiteit voltooid is 
en zal automatisch 8 .19 opgestart 
warden 
Op basis van een check van de 
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Nr. Naam/sessie Doel Processtap 
controle activiteit 

8 .20 tgwmsclient Close production Orders 

Conclusie: 

Testscript Workflow Management 

--
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
attribuutwaarde, kan gechecked 
warden of de order kan warden 
afgesloten. lndien dit het geval is, zal 
de instance doorspringen naar 8.20. 
lndien het juiste order aantal niet 
bereikt is, zal de instance weer 
terugspringen naar 8 .8 

Kies juiste productie De instance zal weer in de worklist 
order nummer, report van de planner verschijnen 
completed en sluit de 
sessie af 
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Testscrlpt BaaN V 

Onderwerp Projeclteam 

SCRIPT voor Work flow Management test MCF T estteam BaaN V 

Door Versie Status Datum 
Erik van Drunen 1.00 4-05-1998 

Te testen proces: Een bewerklng van het artikel-vrijgave proces. 

Test uitgeyoerd op: Het workflow enabled maken van workflow WFM. 
Nieuwe artikelen opvoeren en vrijgeven. 

Aandachtspunten gedurende test: Het geteste proces Is geen exacte weergave van het huldlge artlkel-vrljgave proces. In het proces zljn 
verschillende elementen toegevoegd of weggelaten, zodat de essentle van workflow management getest kan warden. 
Tijdens het testen van het proces 'Artlkel-vrijgave' wordt zowel de client, als de manager gebrulkt. 

Testscript 

A. Workflow enabled maken 
Nr. Naam/sessie Doel Processtap Input Output Opmerklngen Fout 
A.1 tcccp0510m000 Kalender opzetten Maak gebruik van reeds 

gedefinieerde kalender BE PRO001 
A.2 tgwms01 0Os000 WMS Parameters data Company Calender 

Code= BE_PR001; 
Company Resource 
Activity Type CCP= 
PR0001 

A.3 tgwms1178m000 WMS User data Definieer alle Om taken toe te kunnen wijzen aan 
gebruikers gebruikers, dienen zij in deze sessie 

gedefinieerd le worden 
A4 tgwms 1540m000 WMS Helper Application Deze sessie wordt gebruikt om 

data externe applicaties uit te kunnen 
voeren 

Testscript Opvoeren items 

Wens 
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Nr. Naam/sessie 

AS tgwms 1113m000 

A6 tgwms 1550m000 

A? tgwms 1190m000 
A.8 tgwms 1560m000 

A.9 tgwms3520m000 

A.10 EME 

A.11 tgbrg5140m000 

A.12 tgbrg550m000 

Testscript Opvoeren items 

Doel Processtap 
WMS Column Attributes 
data 

WMS Fixed Date & Time 
Formula data 

WMS Priorities data 
WMS Queries 

WMS Schedulers 

WMS Business Process in 
Repository 

WMS Dynamic Conditions 

WMS Attributes by 
Business Process 

Testscript BaaN V 

Input Output 
Kolomnummers 
definieren voor de 
worklist lay-out 
Formules invoeren Test en van ingevoerde 

formules 

Prioriteiten definiEiren 
Queries invoeren Testen van ingevoerde 

queries 
lnvoeren scheduling 
policy 

lnvoeren van de Test de syntax dmv 
workflow WFM (zie Petri Net Syntax 
bijlage) Checker 
Zet in de tweede 
folder van 
tgbrg5100s000 de 
status op 
'Developing' 

Opvoeren attributen 
voorWFM: 
production_order, 
Domain: tcpdno 
Initial value: -

Opmerkingen 

Deze sessie wordt gebruikt om aan 
activiteiten deadlines en timers te 
linken 

Met behulp van deze sessie is het 
mogelijk om taken op verschillende 
manieren toe te wijzen aan 
gebruikers 
Deze sessie kan geopend warden 
door vanuit tgbrg5500m000 het 
Business Process 'WFM' te kiezen 
en deze vervolgens te 
'dubbelclicken' (tgbrg5100s000). Via 
'Edit Diagram' wordt de EME 
geopend; 
Let op! begin en end states dienen 
gedefinieerd te worden 
De dynamische condities dienen 
gelinked te warden aan de uitgaande 
pijlen van de control activities in de 
EME 
Deze sessie kan opgeroepen 
warden door WFM te kiezen uit 
tgbrg550m000 en vervolgens 
'workflow def aan te 'clicken'; 
Elk proces dient tenminste 1 attribuut 
te bezitten die elk worfklow object 
uniek definieert 

Fout 

....... -
Wens 
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SPIRIT 

Nr. Naam/sessie 
A.13 tgbrg5122s000 

A.14 tgbrg5122s000 
-

A.15 tgwms 1520m000 

A.16 tg brg41 00s000 

A.17 tgbrg4560m000 

A.18 tgbrg3122s000 

A.19 tgbrg8140m000 

Testscript Opvoeren items 

Doel Processtap 
WMS Attributes by 
Business Activities 

WMS Helper Applications 
Binding 

WMS Formal to Actual 
Process relation 

WMS Data by Project 
Model 

WMS Attributes bij Project 
Model 

WMS Attributes by Project 
Model Activity 
WMS Users & Roles by 
Project Model 

: 1.1 
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
Deze sessie kan opgeroepen 
warden door vanuit de EME in de 
tweede folder van de business 
activity de 'Attributes' button aan te 
clicken 

Code: doc Run program om te 
onderzoeken of de 
pathname goed is 
gedefinieerd 

Deze sessie is nodig om Baan 
sessies te linken aan business 
processes 

Definieer nieuw In deze sessie dienen ook eventuele 
project model (bijv. deadlines en timers gedefinieerd te 
WFM) en importeer warden. Vanuit de EME kan dit ook 
de business process per activiteit warden gedaan 
'WFM' 
Als in A.12 Tijdens het importeren van de 

business processes (A.16) zijn 
automatisch de attributen 
overgenomen. Controleer of dit het 
geval is 

Als in A.13 

Eerst invullen 
employees en roles 
(tgbrg8112m000), 
daarna employees 
linken aan rollen 
(tgbrg8120m000), 
vervolgens de rollen 
aan business 
processes linken 

3/8 



t) 
> 
'TI 
>-l 
2 
() 

:,;-" 
VI 

N 

SPIRIT 

Nr. Naam/sessie 

A20 tgwms4101 m000 

A21 tgbrg1110m000 

A.22 tgbrg51 00s000 

A23 tgwmsclient 

Testscript Opvoeren items 

Dael Processtap 

WMS Worksheets by User 

Current version by user 

Update Workflow Status of 
Business process 

Worksheet Configuration 

: 11 --
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerl<ingen Fout Wens 
(tgbrg3540m000) ; 
Bepaal ook de mate 
van autorisatie, de 
responsibi li ty codes 
en de mogelijkheid 
om als initiator, cq 
manager op te 
kunnen treden 
(tgbrg3140s000) 

Deze sessie maakt het mogelijk snel 
te kunnen browsen door de 
verschillende folders van alle 
worklisten van gebruikers 

Definieer hier de 
gebruikte versie en 
Project Model per 
gebruiker 
De workflow status Let op! De status kan alleen dan op 
die in A.10 op 'testing' warden gezet, indien de 
'developing' is gezet, 'syntax correct' box is gechecked 
dient te warden 
veranderd in 
'Testing' 
De worksheets 
dienen te warden 
aangepast aan de 
wensen/eisen van de 
gebruiker 
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SPIRIT 

B. Artikelvrijgave 
Nr. Naam/sessie Ooel Processtap 

B.1 tgwms3220m000 Start Schedulers 

B.2 tgwmsclient Initialize Workflow 

B.3 tgwmsclient Opvoeren nieuw artikel 

8.4 tgwmsclient Opvoeren stuklijst 

8 .5 Automatische scheduling 

Testscript Opvoeren items 

--
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
Selecteer de Starten van de in A. 9 geformuleerde 
schedulers die schedulers 
gestart dienen te 
worden 
Druk op de 'initailize' workflow instance De instance is nu klaar om de 
button in de workflow te doorlopen 
tgwmsclient , kies Met behulp van de 'inspect' button 
vervolgens av001 en kunnen de aan de workflow 
er zal een instance gerelateerde attributen en hun 
voor dit proces respectievelijke waarden bekeken 
gecreeerd worden worden 
Via de 'execute' Nieuw artikel Aangezien de sessie geen 
button in de client automatische activiteit is, zal de 
kan de sessie instance in de worklists verschijnen 
General Item Data van alle geautoriseerde gebruikers 
gestart worden en de (de Production Engineers) . 
sessies worden 83 en 84 worden eigenlijk op de 
opgestart. mainframe uitgevoerd, maar voor het 
Item: Nieuw artikel; gemak, zullen in dit script BaaN 
Item Group: sessies gebruikt warden 
Artikelgroep; 
Item Signal: Nieuw; 
Item Type: 
Manufactured 
Via de 'execute' Stuklijst 
button in de client 
kan de sessie Bill of 
Material gestart 
worden en de 
sessies worden 
opgestart. 

Op basis van de in B3 ingevulde item 
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SPIRIT 

Nr. Naam/sessie Doel Processtap 

8.6 tgwmsclient Maakvoorbereiding 

8 .7 tgwmsclient Controle en gereedmelding 

8 .8 tgwmsclient Alles gereed? 

8 .9 tgwmsclient lets te wijzigen 

Testscript Opvoeren items 

: .11 --
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
type code (manufactured) , zal het 
WFM-systeem de instance 
doorscheduler naar 86. (Was bij item 
type purchased ingevuld, dan was 
de instance naar 'koopvoorbereiding' 
gesprongen 

Er zullen drie Eventuele wijzigingen in 
parallelle sessies de general item data, 
warden opgestart stuklijst en een routing 
(general item data, 
bill of material en 
routing operations) 
Controleer de Deze sessie is een handmatige 
gegevens en meldt sessie. Het WFM-systeem 
gereed verondersteld dat als deze sessie 

wordt afgesloten, de bijbehorende 
activiteit eveneens is afgesloten. 

lndien de item lndien yes: 812; Dit is (in tegenstelling tot 85) een 
gegevens goed zijn lndien no: 89 handmatige controle-activiteit. De 
ingevuld, click dan gebruiker dient hier dus zelf te 
de 'yes' knop aan; bepalen welke richting gekozen dient 
Zijn de gegevens niet te warden, i.p.v. dat het systeem op 
compleet, click dan basis van bepaalde 
de 'No' knop aan. attribuutwaarden, zelf een route 

kiest. 
lndien blijkt dat Wijzigingen in General 
bepaalde item- Item Data, Bill Of 
gegevens niet Material en/of Routing 
correct zijn ingevuld, Operations 
dan kan men in deze 
sessie de 
ontbrekende/foutieve 
item-gegevens 
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SPIRIT 

Nr. Naam/sessie Doel Processtap 

8 .10 tgwmsclient A 
8 .11 Automatische 

controle voor 
laatste 
bewerking 

8 .12 tgwmsclient Order afvoeren naar 
magazijn 

B.13 And/ Splits Parallelle uitvoer van 
processtappen 

8 .14 tgwmsclient Report orders completed 

8 .15 tgwmsclient Intern rapport opmaken 

Testscript Opvoeren items 

--
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
alsnog veranderen, 
door de te wijzigen 
sessies te openen. 
Kies daarvoor de 
juiste pijlen 

Geen input nodig, lndien 'no' springt de 
aangezien de instance weer terug 
executie volledig naar 8 .8. lndien 'yes' 
automatische dan kan het afgewerkte 
verloopt aan de hand product naar het 
van de magazijn vervoert 
attribuutwaarde worden 
Nu de productie Deze instance verschijnt in de 
orders afgewerkt worklist van de heftruck chauffeur 
zijn, kunnen ze door 
de heftruckchauffeur 
naar het magazijn 
vervoert worden 

De heftruckchauffeur en de manager 
kunnen tegelijkertijd aan een 
processtap werken 

De afgevoerde 
productie orders 
dienen ingevuld te 
worden 
De manager word-document lndien de helper applications (A.4) 
beschrijft in een goed gedefinieerd zijn, zal het word-
word-document document vanuit de worklist 
enkele statistieken opgestart kunnen worden. 
over de 
geproduceerde 
productie orders 
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SPIRIT 

Nr. Naam/sessie 
8.16 Join 

8.17 tgwmsclient 

8 .18 tgwmsclient 

B.19 automatische 
controle activiteit 

8 .20 tgwmsclient 

Conclusie: 

Testscript Opvoeren items 

Doel Processtap 
Samenvoegen van 
processtappen 8 .14 en 
8.15 
Draagt emb compleet 
gevulde label? 

Schrijven emballage-label 

Order aantal bereikt 

Close production Orders 

: 11 --
Testscript BaaN V 

Input Output Opmerkingen Fout Wens 
B.17 zal slechts dan starten, indien 
8 .14 en 8 .15 volledig afgehandeld 
zijn 

lndien 'yes' dan Handmatige controle-activiteit, 
wordt doorgestart waarbij de heftruckchauffeur de 
naar 8 .19. lndien 'no' volgende processtap dient te 
dan wordt bepalen 
doorgestart naar 
8.18 

handmatige activiteit; wanneer de 
sessie wordt afgesloten, gaat het 
workflow management systeem 
ervan uit dat de activiteit voltooid is 
en zal automatisch 8.19 opgestart 
worden 
Op basis van een check van de 
attribuutwaarde, kan gechecked 
worden of de order kan worden 
afgesloten. lndien dit het geval is, zal 
de instance doorspringen naar 8 .20. 
lndien het juiste order aantal niet 
bereikt is, zal de instance weer 
terugspringen naar B.8 

Kies juiste productie De instance zal weer in de worklist 
order nummer, report van de planner verschijnen 
completed en sluit de 
sessie af 
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Bijlage X Afzonderlijke workflows Production Order 

Model: Reposuory Verne: 

Diagram: MCFI05 Produc1ie-opvolging fabricagcVers1c: OAF !Va 

Eigenaar. dOOl 141 Ann Volden Huidigc vcnic:DAF IVa 

SFC 1e n:g1s1n:n:n 
a.anullen 

Aanmaali:darum: 1997--06--06 1997-08-28 

r----., ~--
...2ll..I..._ 

Productii:-1'rder 
voorstnlen·Ym1r----------..... ---------
voUe cmballagc? 

,.--- Ja 

~een 
• 30 . 
~ 

_jjll_ 
: Is ' 

110 .◄•--------➔be-WCJLug.,,,..-------"'N"'ccn=. ___ _ 
'-"' een tclpunt? 

.J1(!_ 

Eindc Ja ~ 
-::-----130 · 

n:gistn:n:n? 'y 

Ncen 

...1.41!.._ 

--~ - Neen Is 
I SO ◄•-----c.,,mballage 

vol? 

Ja 
.J.6!I__ ..8(lL_ 

Ploegcnwisscl Ja A Afval 
of is aan-----• 170 ______ __.....______ _ __ _.N,..CCJJ....._ __ 

ordel':Wlt.1 l volda.an? 'CJ gemukt? 

Gen:2. 
an1kclaant.1lien af re 
vocn:n naar nug. 

Neen 180 ' 
Vul werkstaat in 

280 
; 

' Bewcricingcn 

gen:edmclden 

I 

9 
2j(!_ ~'~60 ...... ____ _ 

DAF code-Ja -~ 
nwnmer v-. 250 .~ban gereedmclding 

sat.huis helft? ,..__,,, . -------
Neen ?--______ _ 

------•~,:::::==========================================
.Jll!!__ 

Uitval Ja ~ -
320 .J.40,_ ___ _ 

ldentificecr u1tval , - Geef I iden1ifica1iclabel 

gemcld?- ~ -- produlct - .330 - a.an wcrlcmeesrcr 

~een 
' . 
, 350 ----------------------
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Model: Repository Versie: 

Diagram: MCF120 Sclaie werlczaamhedcn Versie: DAFIVa 

Eigenaar. d001141 Ann Valders Huidigc versie:DAF IVa 

Gereg. 
anikelaantallen afte 
voeren naar mag. 

Aanmaalcdatum: 1997-()6-()6 1997-08-28 

20! 
Draagtenib Ja 

een kompl.eet---------, 
gevulde label ? 

40 

1Neen 

Q y 
I 

Schrijf cmb-label I 
I 

A ~--------

60! 
~ Ja lsheteezi 
' 70 ·------ OAF I 
\.:.:..,/ codenummer? 

' Neen 

SQ! 
Neen Dient nu 

J2(Y 
.Dient nu· 

--- ---t~~e~reedproduct 
opgebockt? 

Ja 

A 
90 / , ___., 

IQO I 
Doe IBM kanban 
gereedmelding 

gc:reedprod"'ue~t---......,N..,een ....... __ _ 
opgeboc~? 

' Ja 

!SQ I 

Produktieorders 
gereedmelden 

✓~-
_---------------· 160 ---------

' .__/ 

Anikelen / 
komponenten in 
voorraad 

170 ' 
Vervoer emballage , 
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Gepland sfc - order 

Vrijgegeven SFC
order 

Model : Repository Versie: 
Diagram: MCF205 Vrijgc-ven en orderdoc pmiten Vc;.;ie: CAf r-: :, 
Eigcnaar. dOOI 141 Ann Voider- l-tuidige vmie:DAF I'v;i 

Aanmaakdatum: 1997--06--09 199'/--0~-28 

Produktieorders 
mutercn 

-----· -----··•· - ···---------------

- - ------------------------------------- - ---------- - ---
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..L:>.. -·., ' "..>~:, . .. 
! Enterpnse . eler 

Vrijgegeven SFC -
orders 

Uit te leveren 
aanvulorders voor 
vrijgeg. SFC - orders 

Model: Repository 

Diagram: MCF210 Afroepcn materialen uit mag . 

Eigenaar: dOOI 141 Ann Valders 

Aanmaalcdarum: 1997~9 I 997-08-28 

(\ 
' 10 i 

~ 

20 ' 
:Gcplandc DRP-ordcts 

I genetemi j 

40 ' I 

Gcplandc aanvulorders 

j opvragen I 

60 ' Gcplandc aanvulorde~ 

' fianeren / 

SQ ' I 

Gcplande a_anvuJorder· 

1 
actuahseren . 

Bijlage Workflow Management DAF Trucks N.V. 

Versie: 
Versie: OAF )Va 

Huidige versie:DAF IVa 
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Model: Repository Versie: 

Diagram: MCF2 I 5 Productic proces afsluiten Versie: DAF !Va 

Huidige versie:DAF !Va 

Afte sluitcn SFC -
order 

Afgesloten SFC -
order 

Eigcnaar: dOOl 141 Ann Valders 

Aanmaakdatum: 1997--06-09 1997-08-22 

G 
I 

I 
20, 

j MCF Nccn ,,--..__ 
I code- ,-----_.,' 30 ) 
nummcr ~ 

I 
:Ja 

60 ' 
Produktieorders 

afsluitcn 

40 ' Produkticordcrs 
gerccdmeldcn 

- ---- - - - - ----------------------------------··- --- ·- · 
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