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Summary 

The assignment 
The department Logistics Service Parts (LSP) has been improving the logistic concept for the 
distribution of service parts for several years. LSP would like to have more insight in the 
chaincosts to support logistic decisions. 

Therefore an assignment was formulated: 
"Describe the logistic chain of service parts in Europe and consider the costs in this chain. 
Construct a model, which can minimize the total logistic chain costs by stock allocation 
decisions considering a preferred service level to customers." 

Current situation 
LSP is responsible for the availability of service parts in the Supply Centre in Venlo. These 
service parts are for the machines of Document Printing Systems and Wide Format Printing 
Systems. Production Printing Systems has its own Supply Centre in Poing (Germany). 

The mission of LSP is: 
"Offering a professional and costeffective logistic service (procurement, storage, 
orderprocessing and distirbution) of service parts to the Oce Service organization". 

The logistic chain of service parts consists of two concepts: National Warehouse (NWH) or 
Direct Replenishment (DR). 

NWH Replenishment Direct Replenishment 

Ll 
Figure A. The difference between the NWH-concept and the DR-concept 

Figure A shows the difference between the two concepts. In the NWH-concept the technicians 
are replenished from the NWH. LSP processes orders for the NWH, which are delivered from 
the Supply Centre (SC). In the DR-concept the orders from the technicians are processed by 
LSP. From the SC the technicians are directly replenished. To describe the DR-concept the 
logistic chain of the UK is used, this is shown in appendix 18C. Oce UK has finished the DR
project in 1999. To describe the NWH-concept the logistic chain of Poland is used, this is 
shown in appendix l 9C. 

A Parts Cost Budget is used to represent the logistic costs of the logistic chain of service 
parts. The Operating Companies report the information for this budget to the headquarters in 
Venlo by financial and logistic tables described in an Information Manual. The Parts Cost 
Budget is not appropriate for logistic decision support and the numbers turned out to be 
unreliable for comparison between countries. 

For the costs in the SC an Activity Based Costing model is used. This model calculates for the 
activities of LSP the costs and the costdrivers. 

Oce Technologies B.V. 3 Logistics Service Parts 
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Problem description and working out the assignment 
The problem is described as: 

TU/e 

"LSP wants to have structural more insight in the logistic costs in the chain of service parts in 
Europe from the SC to the technician and the customer" 

To work out the assigment: 
• the logistic chain of the SC in Venlo to the technicians in the United Kingdom and Poland 

will be modelled and costs will be assigned to the defined activities. 
• a proposal will be done how to adjust the tables in the Information Manual to the model. 
• the model needs to have a possibility to calculate for certain scenarios the total 

costoverview. 
• the model will be validated by calculating the total cost for the UK with the NWH-

concept in the first half of 1999 and with the DR-concept in the second half of 1999. 

Analysis and solutionstudy 
The logistic chain main activities are considered to be distribution, stock keeping, handling 
and distribution management. To get a cost overview for the logistic chain, costs were 
assigned to activities of these main activities. 

With a questionnaire the cost information is asked from the Operating Company of the UK 
and Poland. 

Performance indicators are needed that relate to the costs and make it able to judge them. 

An application is used to process the answers of the Operating Companies into a common 
overview. This application can also be used to establish the costs of different scenarios of the 
logistic chain. 

Realisation and implementation 
The spreadsheet-program Excel was used to built the application. The different sheets 

Input 

Appendix 22 A 

Appendix 22 B 

Berekenen van 
de uitvoer 

Stocks Calculation 

Appendix 22 D 

Appendix 22 C 
.---~ 

Handling & 
Distribution 

Management 

.-----. Appendix 22 F 
Scenario 

calculation 

Figure B. The sheets and the structure of the model in Excel 

Output 

Appendix 22 E 

Appendix 22 G 

Scenario 
output 

are shown in Figure B (see also appendix 22). The answers from Oce UK and Oce Poland are 
the input for the sheets "Distribution", "Stocks" and "Handling & Distribution Management". 
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The sheet "Calculation" contains all the formula's to construct the final overview in the sheet 
"Output". 

The sheets "Scenario calculation" and "Scenario output" are used to calculate and show the 
results for a certain scenario. 

The costs of the logistic chain, established in the model are shown in appendix 22E for the 
UK and in appendix 23D for Poland. 

The model could not be tested by calculating the total costs for the NWH- and the DR
situation of the UK. Instead the differences in activities were described and where possible 
the difference in costs were specified. 

The experiences of the project were used to establish a common questionnaire (see appendix 
25). 

Conclusions 
The model in Excel processed the answers of Oce UK and Oce Poland into a common 
costoverview. In the inputsheets of the model is shown how these cost did arise. This insight 
can be used to support logistic decisions. 

To judge the costs in the overview performance indicators were collected and established. 
Some of them are not used in any way by Oce and are included in the recommendations. 

The model is not directly connected to the LSP-model that is used to calculate the costs of 
LSP. In the sheet "Scenario calculation" the rates and number of orderlines from the LSP
model can be filled in and used to estimate the costs for LSP in a scenario. 

The model in Excel is originally designed for the UK and Poland. Other European countries 
use the same logistic concept as the UK or Poland and therefore the model should be 
applicable to these countries. This is however not with total certainty researched in this 
project. 

Recommendations 
Recommended is to use the described classification of activities in the logistic chain with 
distribution, stock keeping, handling and distribution management. 

To gain insight in the total logistic chain of service parts in Europe the general questionnaire 
should be send to all the Operating Companies in Europe at the end of the year 2000. 

The performance indicators that were collected and established are not all used already by the 
Operating Companies. Recommended is to discuss the performance indicators in the meetings 
between LSP and the Operating Company on how to measure them. The next performance 
indicators are not used yet in any way and are recommended for the model: 
• the total diagnostic and overstockitems from the technicians related to the usage of the 

number of service parts by the technicians 
• the total amount of different iternnumbers in the usage of a country 
• the total amount of different iternnumbers on stock in a country 
• the costs of handling and distribution management per 100 euro of usage of service parts 

value by the technician 
• the total chain costs established in the model per 100 euro of usage of service parts value 

by the technician 
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As a feedback for the Operating Companies it is recommended to send the outputs of the 
model for all the countries to each Operating Company. 

Recommended is to put the model under the control of Controlling of LSP. The model can be 
used as a supplement for the LSP model even though the models are not linked together and 
have some differences. The department LISS will need to be involved to help the Operating 
Companies to get the needed information and to keep developing the model. 
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Hoofdstuk 1 Oce N. V. en de opdracht 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ondemerning Oce N.V., de afdeling waar de opdracht 
betrekking op heeft en de opdracht voor het afstudeerproject. Voor de verschillende 
afkortingen die warden gebruikt in de loop van het verslag wordt verwezen naar bijlage 1. 

1.1 Oce N.V. 
In 1887 begint Lodewijk van der Grinten met de verkoop van kleurstof die gebruikt wordt om 
margarine te laten lijken op echte bater. Deze kleurstof had hij op verzoek van de fabrikanten 
van margarine gemaakt, maar hij gaf zijn werkwijze niet prijs. In 1900 is hij zover dat de 
bouw van een fabriek volgt. De kleurstofproductie wordt in 1970 aan Unilever overgedragen. 
Frans van der Grinten (zoon van Lodewijk) wist al aan het begin van de 20ste eeuw een 
verbeterd kopieerproces met blauwdrukpapier te ontwikkelen waar architecten en ingenieurs 
gebruik van konden maken. In 1920 start de verkoop van de rollen blauwdrukpapier en twee 
jaar later wordt een aparte fabriek ervoor opgericht. Hier ligt de oorsprong van de huidige 
ondemerning. De productie van blauwdrukpapier stopt in 1946. Ondertussen weet Van der 
Grinten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen waarrnee men niet lichtdoorlatende originelen kan 
kopieren. In de jaren 60 vindt er een omwenteling plaats in de kopieermarkt met een snelle 
opgang van elektrostatische kopieerapparaten. Oce van der Grinten gaat hierin mee en is 
ondertussen gestart met een buitenlandse uitbreiding van de eigen organisatie in a.a. Belgie, 
West-Duitsland, Frankrijk, Zweden en Oostenrijk. Oce van der Grinten groeit in de jaren uit 
tot het huidige Oce, dat in 80 landen actief is. In 30 landen daarvan heeft het een eigen 
vestiging. De grootste ornzet wordt daarbij gegenereerd in Europa en de Verenigde Staten. 
Het hoof dkantoor bevindt zich in Venlo. Daar bevindt zich oak het grootste deel van de 
research, de productie en de internationale marketing. 

De rnissie van Oce is: 
Mensen de mogelijkheid te bieden infonnatie uit te wisselen door producten en diensten aan 
te bieden voor reproductie, presentatie, distributie en management van documenten. 

De Research en Development (R&D) is bij Oce breed en complex. Belangrijke 
onderzoeksonderwerpen zijn kleur, digitalisering, breedformaat, productiesnelheid en 
praktische bruikbaarheid. Jaarlijks investeert Oce 6% van de ornzet in R&D. In de jaren '90 
zijn de ornzet en de winst van Oce flink toegenomen (zie bijlage 3). In 1999 is de winst 
gestegen tot 291 rniljoen gulden. Door de gernaakte reorganisatiekosten in dat jaar werd de 
uiteindelijke netto winst 169 rniljoen gulden. 

Oce heeft zich naar de markt toe verdeeld in drie Strategic Business Units (zie bijlage 2A), 
die elk weer verdeeld zijn in twee Business Groups: 

Document Printing Systems 
De apparaten in deze SBU zijn geschikt om via de bestaande netwerken bij bedrijven in de 
documentatieproductie te voorzien. 

Wide Format Printing Systems 
De apparaten in deze SBU zijn gemaakt om te printen op een breed formaat papier. Vooral 
technische en grafische ontwerpers maken gebruik van deze apparaten. 

Production Printing Systems 
Deze groep klanten vraagt een hoge productiesnelheid bij het printen, waarbij de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van de machine gehandhaafd dienen te blijven. Voorbeelden 
van deze klanten zijn banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze apparaten warden in 
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Poing (Duitsland) geproduceerd en gedistribueerd naar de Operating Companies. Ook de 
service-onderdelen van deze apparaten warden vanuit Poing gedistribueerd. 

Naast de Business Groups voor apparaten bestaan er nog twee Business Groups. Bij Imaging 
Supplies kan de klant terecht voor alle aanvullende producten voor het printen en kopieren. 
Het assortiment bestaat uit meerdere soorten papier, speciale filmen, inkten en toner. Deze 
Business Group richt zich niet alleen op de klanten met een apparaat van Oce, maar ook op 
klanten met een apparaat van een concurrent. 

De laatste Business Group is Facility Services. Deze richt zich op de groeiende behoefte bij 
klanten om het gehele traject van (re)productie, distributie en archivering van (digitale) 
documenten uit te besteden. Oce kan daarbij een adviserende en faciliterende rol spelen. 

De logistieke onderdelen van Oce zijn samengebracht onder Manufacturing & Logistics 
(M&L, zie bijlage 2B) in Venlo. Deze is vervolgens ingedeeld in: 
• M&L Imaging Supplies 
• M&L Consumables 
• M&L Machines 
• Asset Recovery 
• Logistics Service Parts 

1.2 Logistics Service Parts 
Logistics Service Parts (LSP) is een van de vijf onderdelen van Manufacturing & Logistics in 
Venlo. LSP is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van service-onderdelen aan de Oce 
Service-organisatie. In het Supply Centre (SC) van LSP, het centrale magazijn in Venlo 
liggen circa 50.000 verschillende artikelnummers op voorraad. De afdeling LSP in Venlo 
levert de service-onderdelen voor de apparaten van de SBU' s DPS en WFPS. Voor de 
service-onderdelen van de SBU PPS bestaat er een SC in Poing, Duitsland. 

De missie van LSP is geformuleerd als: 
het aanbieden van een professionele en kosteneffectieve logistieke dienst (verwerving, opslag, 
orderverwerking en distributie) van service parts aan de Oce-Service organisatie. 

Om deze rnissie te realiseren vinden twee hoofdprocessen plaats bij LSP in Venlo, te weten 
Inventory Control en Customer Service (zie ook figuur 1.1). 

Inventory Control (IC) 
De taken van IC bestaan uit voorraadniveau-besturing, planning en verwerving voor de 
centrale voorraad in Venlo. In het magazijn vinden fysiek de activiteiten ontvangst, 
voorverpakken en opslag plaats. Voor het opnemen of wegvallen van onderdelen uit het 
standaard voorraadassortiment zijn de SBU's verantwoordelijk. 

Customer Service (CS) 
De taken van CS bestaan uit de orderverwerking en de fysieke afhandeling van deze orders in 
het magazijn. De orders warden ontvangen van Operating Companies en Direct Export (deze 
afdeling onderhoudt het contact voor alle landen zonder Operating Company). De gevraagde 
onderdelen warden indien mogelijk gealloceerd in het voorraadsysteem. Vervolgens vindt het 
picken, verpakken voor verzending en groepage plaats. 

De aanvoer van onderdelen komt enerzijds van afdelingen binnen Oce, anderzijds van exteme 
leveranciers. 

Oce Technologies B.V. 8 Logistics Service Parts 
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Inventory Control 

Assembleren / 
Ontvangst +- Voorverpakken +- Opslaan 

Figuur 1.1 Fysiek proces bij LSP 

Customer Service 

Groeperen 
Verzamelen +.verpakken +- en 

lnladen 

De afdeling Logistic Innovation, Systems & Support (LISS) is verantwoordelijk voor de 
projecten binnen LSP. De taak van de projectmanagers in deze afdeling omvat visievorming 
en het initieren en beheersen van projecten ter innovatie en verbetering van het logistieke 
proces van service-onderdelen. 

De af delingen van LSP worden ondersteund door Human Resources, Controlling en Quality 
Assurance (zie bijlage 2C). 

Om de beschikbaarheid van onderdelen in het SC te meten wordt bijgehouden welk 
percentage van alle binnengekomen orderregels compleet en op tijd klaar staan voor 
verzending. Binnen LSP zijn met de beschikbare gegevens de percentages vastgesteld van de 
servicegraad voor het totale aantal orderregels, die binnen LSP verwerkt zijn. 

Service graad LSP 1999 Nonu graad LSP 2000 
NWH regulier 95,5 % 96,0% 
NWHspoed 96,8 % 98,0% 
DR regulier 98,2 % 98,5 % 
DR spoed 98,6% 99,5 % 
Gerniddeld 97,3 % 

Tabel 1.1 Service graad LSP in 1999 

In tabel 1.1 is te zien dat de servicegraad van reguliere en spoedorders voor het DR-concept 
hoger is dan die voor het NWH-concept. 

1.3 Operating Companies 
In meer dan 30 landen in de wereld is Oce vertegenwoordigd met een Operating Company 
(verkooprnaatschappij). Dit zijn zelfstandige eenheden binnen de Oce groep, die zich 
voomamelijk bezig houden met de verkoop en bet verlenen van service aan de klant. De 
Operating Companies zijn organisatorisch in dezelfde SBU's ingericht als Oce N.V .. In 
Europa zijn er 18 verkoopkantoren (de rode landen in figuur 1.2). 

De servicetechnici (zie voor verdeling in Europa, bijlage 4) van de Operating Companies zijn 
de personen die bij de klant de storing komen verhelpen. In een auto met een beperkte 
onderdelenvoorraad (carstock) legt hij een bezoek af bij de klant. De technicus kan een 
onderdeel nodig hebben om een bezoek succesvol af te ronden. Als hij het onderdeel niet in 
zijn auto heeft liggen, kan hij het met spoed bestellen. Voor zijn adrninistratie maakt hij 
gebruik van een laptop, wat EDI-toepassingen mogelijk maakt. 
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De Operating Company 
in een land kan over een 
eigen nationaal 
magazijn (NWH) 
beschikken. Zij voorzien 
de technici dan vanuit 
dit magazijn van de 
benodigde service
onderdelen. 

TU/e 

Figuur 1.2 De Landen in Europa met een Operating Company zijn rood gekleurd 

1.4 De opdracht en plan van aanpak 
De afdeling LSP van Oce-Technologies B.V. is al enkele jaren bezig het logistieke concept 
voor de distributie van service-onderdelen te verbeteren. LSP wil daarbij meer inzicht in de 
opbouw van de ketenkosten voor de ondersteuning van logistieke beslissingen. 

Daarvoor is de volgende afstudeeropdracht geformuleerd: 
• Breng de logistieke keten voor service-onderdelen in Europa in kaart en bepaal de kosten 

van de keten. 
• Ontwerp een model waarmee bij een bepaald door de klanten gewenst serviceniveau de 

integrale ketenkosten gerninimaliseerd kunnen worden door rniddel van voorraadallocatie 
beslissingen. 

De opdrachtgever verwacht als "product" een model dat inzicht verschaft in de opbouw en de 
samenhang van de ketenkosten, en logistieke beslissingen kan ondersteunen. 

Om dit afstudeerproject uit te voeren is een plan van aanpak opgesteld met de volgende 
stappen: 

l. Beschrijven van de huidige situatie 
Begonnen wordt met een literatuurstudie om bekend te raken met de terrninologie en de 
laatste ontwikkelingen met betrekking tot kosten in de logistieke keten. Door orienterende 
vraaggesprekken wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Deze stap resulteert in een 
beschrijving van de huidige processen bij LSP en de logistieke keten van service-onderdelen. 
Beschikbare informatie over hetjaar 1999 wordt gebruikt om onderdelen van het proces te 
kwantificeren. 

2. Probleem- en opdrachtformulering 
Aan de hand van de beschrijving in de eerste stap en de vastgestelde knelpunten wordt een 
probleemstelling bepaald. Vastgesteld wordt hoe de opdracht binnen de gestelde tijd verder 
wordt uitgewerkt. 
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3. Analyse en oplossingsstudie 
Door verdere analyse van de situatie wor-dt een gewenste situatie geschetst, waarin het 
gestelde probleem wordt opgelost. Daarvoor warden meerdere informatiebronnen 
geraadpleegd en warden methoden gekozen om de benodigde informatie te verkrijgen. 

4. Realisatie en implementatie 

TU/e 

De gekozen oplossing wordt in deze stap uitgewerkt. Tenslotte moet bepaald warden hoe de 
resultaten van het afstudeerproject warden vastgelegd in de organisatie. 
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Hoofdstuk 2 De logistieke keten van service
onderdelen 

TU/e 

Dit hoofdstuk hoort bij de beschrijving van de huidige situatie en heeft betrekking op de 
logistieke keten van service-onderdelen. De beschrijving beperkt zich tot de twee logistieke 
concepten voor de keten van service-onderdelen, zoals die in Europa worden gehanteerd. Aan 
het einde van het hoofdstuk worden naar aanleiding van deze beschrijving conclusies 
getrokken. 

2.1 De logistieke concepten in de keten van service-onderdelen 
In de logistieke keten van service onderdelen in Europa zijn er voor de verschillende landen 
twee concepten te onderscheiden (zie figuur 2.1). De linkertekening geeft het NWH-concept 
weer en de rechtertekening het DR-concept. Het verschil tussen de twee is dat bij het NWH
concept het NWH vanuit het SC in Venlo wordt aangevuld en dat bij het DR-concept de 
voorraden in de auto van de technici worden aangevuld vanuit het SC. 

NWH Replenishment 

~--"✓:..- . ✓ --G 

C 
Figuur 2.1 De twee concepten schematisch weergegeven 

Direct Replen ishment 

De vaste lijnen zijn de goederenstromen voor de voorraadaanvulling in de landen. De 
gestippelde lijn geeft de retourstroom weer. 

Volgens Van Goor, Ploos van Amstel en Ploos van Amstel [l] wordt een logistiek concept 
gekenmerkt door vier elementen: 
• De grondvorm 
• De besturing 
• Het inforrnatiesysteem 
• De logistieke organisatie 

Deze worden in de volgende paragrafen voor de twee bestaande concepten behandeld. De 
Operating Companies in de landen hebben door hun zelfstandigheid en hun specifieke 
karakteristieken uitzonderingen in hoe ze het concept hanteren. In dit hoofdstuk wordt een 
algemeen beeld van de beide concepten geschetst. In bijlage 5 zijn de orderregels 
weergegeven, die vanuit de twee concepten bij LSP zijn verwerkt in 1999. 

2.2 De grondvorm van het National Warehouse en Direct 
Replenishment concept 
De grondvorm van een concept geeft de locatie van de voorraadpunten aan en de 
verschillende goederenstromen (zie bijlage 21) die daar tussen plaatsvinden. Deze worden in 
deze paragraaf besproken. 
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2.2.1 Voorraad- en overslagpunten 
De volgende voorraad- en overslagpunten zijn terug te vinden in de logistieke keten van 
service-onderdelen. 

Supply Centre (SC) 

TU/e 

Het SC in Venlo is het centrale magazijn van service-onderdelen voor de apparaten van de 
SBU's DPS en WFPS. Voor de SBU PPS komen de service-onderdelen uit een SC in Poing, 
Duitsland. 

National Warehouse (NWH) 
Het NWH is het nationale magazijn, van waaruit de technici in een land worden beleverd. 
Deze magazijnen zijn kleiner in volume dan het centrale magazijn in Venlo. De NWH's in 
Europa bevinden zich nu nog in de landen in Zuid- en Oost-Europa. 

Carstock 
Een carstock is de voorraad service-onderdelen die een technicus in zijn auto heeft liggen. De 
samenstelling van deze voorraad is vastgelegd in een normvoorraad, die per land en per 
groepen technici verschilt. Deze normvoorraad is gebaseerd op verbruik uit het verleden en de 
machinepopulatie die een technicus beheert. 

Citystock 
Een citystock is een voorraadpunt op een vaste plaats in het land, waarrnee de totale 
klanttevredenheid kan worden verhoogd door de snelle aanlevering van service-onderdelen 
aan de klant die een technicus bezoekt. In de citystock komen onderdelen te liggen die teveel 
waarde hebben om op voorraad te houden in alle servicewagens of waar de ruimte van de 
servicewagen voor tekort schiet. Tevens moet er voldoende vraag naar het service-onderdeel 
zijn. 

Het aantal citystocks is in Nederland toegenomen van 2 naar 10 stuks. Dit lijkt in tegenspraak 
met de centralisatie van voorraad. De onderdelen die hier liggen zouden anders echter in de 
auto gelegd willen worden en worden nu voor een groep technici centraal op voorraad gelegd. 
De citystocks worden in Nederland gecontroleerd door de totale kosten (huur-, voorraad- en 
transportkosten) van de citystocks per levering te vergelijken met de vastgestelde tweede 
bezoekkosten van een technicus. Als de kosten per levering lager zijn en een tweede bezoek 
daardoor niet meer nodig is, zijn de citystocks financieel verantwoord. 

Crossdock of pick up point 
Met een crossdock wordt een overslagpunt bedoeld, waarbij de benodigde tijd en middelen 
om goederen te ontvangen en door te zenden wordt geminimaliseerd [11]. In een crossdock 
vindt in het optimale geval dus geen opslag van goederen meer plaats. De logistieke 
dienstverleners in de keten maken gebruik van deze crossdocks. De regiokantoren waar de 
technici hun spullen komen oppikken kunnen ook als crossdocks worden beschouwd. 

Technisch Centrum 
In een technisch centrum worden apparaten gereviseerd. Daar zijn onderdelen voor nodig en 
een gedeelte van de voorraad service-onderdelen van een land komt dus hier te liggen. 

2.2.2 De goederenstroom bij het National Warehouse concept 
De goederenstroom tussen de voorraadpunten bestaat uit een reguliere, spoed- en 
retourstroom. De reguliere stroom is voor de voorraadaanvulling van de carstocks, citystocks 
en NWH' s. Als een technicus een onderdeel nodig heeft voor de reparatie van een apparaat en 
hij heeft dat onderdeel niet in de carstock zitten, dan bestelt hij dat met spoed. Tenslotte 
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kunnen er onderdelen via de retourstroom van een technicus teruggestuurd warden naar het 
NWH en van daaruit naar het SC in Venlo. 

Regulier 
De binnengekomen en gealloceerde reguliere orders van een NWH warden in het centrale 
rnagazijn in Venlo op pickstroken uitgeprint, waama de onderdelen warden verzameld. De 
onderdelen liggen verpakt in het magazijn en warden in grotere dozen op pallets klaargezet 
voor verzending. De af de ling Transport en Douane voorziet de vervoerder die de goederen 
komt ophalen van de benodigde documenten. Deze afdeling heeft een spoorboekje (zie bijlage 
6) gemaakt voor het transport van onderdelen. Per landcode is af te lezen wanneer een 
verzending wordt opgehaald bij LSP als een Operating Company op een bepaalde dag zijn 
orders doorgeeft. 

Vanaf LSP warden de onderdelen met een vrachtwagen aan het NWH in een land geleverd. 
Voor de landen die niet tot de Europese Unie behoren, komen er bij dit vrachtvervoer nog 
extra douaneformaliteiten kijken. In het land warden de onderdelen in het magazijn 
opgenomen. Vanuit dit NWH zorgt de vervoerder ervoor dat de onderdelen aan de technici 
warden geleverd. Hierbij kan gebruik gemaakt warden van regiokantoren en vaste 
ophaalpunten, waar de technicus de onderdelen zelf ophaalt en in zijn carstock opneemt. 

Spoed 
Als een technicus met spoed een onderdeel nodig heeft, belt hij dat door aan de Operating 
Company. Als de spoedorder vanuit het NWH geleverd kan warden gebeurt dat, anders moet 
het vanuit het SC in Venlo komen. Een andere optie is de voorraad van een collega-technicus. 
Vanuit het SC vindt het spoedtransport naar technici via het NWH plaats met expresse post. 

In bijlage 7 zijn de verschillende verzendwijzen voor spoedorders vastgesteld, zoals die bij 
Customer Service van LSP bekend zijn. 

Retour 
De projectmanagers van LISS voeren jaarlijks voor een NWH een overstock-analyse uit. De 
logistiek manager van de Operating Company stuurt een voorraadtabel op met de 
voorraadsamenstelling en -hoogte van het NWH en in het veld. Deze samenstelling van de 
voorraad wordt bij LISS geanalyseerd en er wordt onder andere een advies afgegeven welke 
artikelnummers retour kunnen naar Venlo. Het NWH kan daamaast altijd toestemrning vragen 
delen van zijn voorraad terug te sturen. Bepaalde onderdelen wil Oce graag hergebruiken. De 
technici warden verzocht deze onderdelen dan ook terug te sturen als ze die uit een apparaat 
verwijderen. De retourstroom vanuit het NWH naar Venlo wordt als volgt ingedeeld: 
• Overstock 

Onderdelen die beter terug kunnen naar het SC in Venlo dan op voorraad gelegd te 
warden bij het NWH of in de carstocks. LSP moet daar wel toestemming voor geven. 

• Repairables 
Gebruikte onderdelen, die vanuit de NWH's naar de afdeling Asset Recovery in Venlo 
warden gestuurd. Een repairable wordt daar in voorraad genomen en wordt op verzoek 
van LSP gerepareerd. 

2.2.3 De goederenstroom bij het Direct Replenishment concept 
De carstocks van de technici in het DR-concept warden direct vanuit het SC in Venlo 
bevoorraad. 

Regulier 
De binnengekomen en gealloceerde reguliere orders van de technici warden in het magazijn 
in Venlo op pickstroken geprint. De onderdelen warden uit het magazijn gehaald en in de 
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kratten van de betreffende technici gedaan. Elke technicus heeft zijn eigen krat voorzien van 
adressticker. De service-onderdelen die niet in een krat passen warden apart voorzien van 
adressticker. De gevulde kratten warden gegroepeerd per land en vervoerder en op pallets 
klaargezet voor transport. 

Van het SC in Venlo warden deze 
kratten vervoerd het betreffende land. 
Dit transport gebeurt met behulp van 
een vrachtwagen van een logistiek 
dienstverlener, die elke dag op een 
vast tijdstip vanuit Venlo vertrekt. In 
de crossdock wordt door de 
vervoerder de zending in kleinere 
groepen kratten gescheiden. Deze 
levert de kratten dan rechtstreeks in 
de wagens van de technici of op een 
afgesproken afhaalpunt. Deze 
vervoerder vult ook de aanwezige 
citystocks aan. 

Foto 2.1 Rek met kratten en enkele onderdelen die te groot zijn voor het krat 

Spoed 
Doordat er zich geen NWH in een land bevindt, moeten alle spoedorders vanuit het SC in 
Venlo of uit een citystock in het land komen. Deze onderdelen kunnen vaak nog met de 
reguliere orders in de kratten mee. Kan dit niet, dan warden de onderdelen apart verstuurd 
naar de technicus of de klant waar het onderdeel voor bedoeld is. Tevens is het mogelijk dat 
een technicus het onderdeel zelf gaat ophalen op een afgesproken afhaalpunt. 

Retour 
De retouren warden in de kratten door de technici rechtstreeks teruggestuurd naar Venlo. Er 
vindt dus geen ophoping meer plaats in een NWH. De kratten van de technici warden altijd 
teruggestuurd naar Venlo, of ze nou gevuld zijn of niet. De kratten zijn bij LSP nodig voor 
een volgende voorraadaanvulling van de autovoorraden. Voor de kosten van distributie maakt 
het dus niet uit of een krat die retour wordt gestuurd, een retouronderdeel bevat. Door 
aanpassingen in de normvoorraad en bij voorraadcontroles van de carstocks, kunnen ook hier 
grate partijen onderdelen in korte tijd warden teruggestuurd door de technici. Doordat er geen 
NWH meer is wordt de retourstroom naar Venlo meer divers dan alleen overstock en 
repairables. Deze retourstroom bestaat uit: 
• Complaints: onderdelen met een klacht van een technicus. Deze onderdelen zijn volgens 

de technici verkeerd, teveel of kapot geleverd. 
• Diagnostics: een onderdeel met een aangebroken verpakking, waarvan de status is 

aangegeven door de technicus met behulp van een sticker. Als het onderdeel goed is, 
wordt het opnieuw verpakt en in het magazijn opgenomen. Anders wordt het een 
repairable of waste. 

• Repairables: gebruikte onderdelen die niet meer werken, maar die op een lijst staan met 
onderdelen die Oce nog wel wil repareren. De repairables uit de DR landen komen eerst 
aan bij LSP en gaan daama naar Asset Recovery. 

• Waste: onderdelen die niet meer voldoen en kunnen warden weggegooid. Doordat er over 
een grens geen afval vervoerd mag warden, wordt het afval van de technici door de 
vervoerder al achtergehouden en verwerkt of door de technici zelf weggegooid. 

• Overstock: onderdelen die beter terug kunnen naar het SC in Venlo dan op voorraad te 
houden in het NWH of in de carstock van een technicus. 
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2.3 Besturing en informatievoorziening 
De besturing van de keten omvat alle activiteiten die nodig zijn om het aanbod van 
onderdelen af te stemmen op de plaats- en tijdsdimensie van de vraag, rekening houdend met 
de capaciteiten van het fysieke distributiesysteem. Dit dient zodanig te gebeuren dat aan de 
wensen van de afnemers en de doelstellingen van de ondernerning wordt voldaan. De 
besturingsactiviteiten in de service-organisatie van de Operating Company bestaan uit: 
• Orderverwerking 
• Voorraadbeheer en planning 
• Transportplanning (waaronder douane afhandelingen) 
• Serviceplanning voor het toewijzen van opdrachten aan technici 
• Helpdesk voor het doorgeven van storingen door de klant aan de Operating Company 

Logistieke informatiesystemen zorgen ervoor dat alle schakels in de keten op doelmatige 
wijze met elkaar kunnen communiceren en dat ze planningsbeslissingen met betrekking tot de 
goederenstromen kunnen ondersteunen [l]. De belangrijkste informatiesysternen bij Oce die 
bijdragen aan de besturing van de keten van service-onderdelen zijn Oce Common Systems 
en SAP. 

Oce Common Systems (OCS) is een binnen Oce ontwikkeld informatiesysteem voor de 
Operating Companies. Er zijn verscbillende releases van OCS in gebruik. De Operating 
Companies hebben daar een vrije keuze in. OCS bestaat uit vier onderdelen: 
• OMSI: Oce Marketing & Sales Information system 
• OSI: Oce Service Information system 
• OLI: Oce Logistic Information system 
• OFI: Oce Financial Information system 
OCS verbindt de verscbillende disciplines die zich in een Operating Company bevinden. 

Binnen het SC in Venlo wordt een SAP R/2-systeem gebruikt voor bet afstemmen van de 
processen binnen Inventory Control en Customer Service. Op bet moment loopt er een project 
om over te stappen op SAP R/3. Daarbij wordt er rekening gehouden dat de carstocks en 
citystocks in dit systeem opgenomen zouden kunnen warden. 

2.3.1 Besturing en informatievoorziening van de reguliere bevoorrading 
Als een onderdeel wordt verbruikt dat opgenomen is in de normvoorraad, dan wordt via de 
reguliere bevoorrading de carstock aangevuld. De tecbnicus maakt van elk bezoek een 
servicerapport, waar het verbruik van onderdelen in wordt verantwoord. De gegevens van de 
standaard servicerapporten warden verzameld in OSI en bet onderdelenverbruik wordt daaruit 
opgenomen in OLI. Door de programmatuur wordt een order aangemaakt om de autovoorraad 
aan te vullen. 

Bij Operating Companies met een NWH warden de carstocks van de tecbnici vanuit dat 
NWH aangevuld. Deze Operating Companies sturen een orderfax of orderfile (de laatste via 
Electronic Data Interchange) voor aanvulling van het NWH naar Venlo, die bij de afdeling 
Customer Service van LSP wordt verwerkt. De orderfaxen dienen handmatig ingevoerd te 
warden in SAP. Aile landen met bet DR-concept sturen de reguliere orders van de tecbnici 
's nachts door naar LSP met behulp van EDI. 

In Venlo warden de orders, als ze goedgekeurd en in de voorraad bescbikbaar zijn, 
automatiscb in SAP gealloceerd. Als een artikel niet in de voorraad aanwezig is of als 
gegevens in een orderregel onjuist zijn wordt een orderregel geweigerd. Binnen Customer 
Service van LSP wordt dan een oplossing gezocht. Het artikel wordt geweigerd of alsnog 
( na )bezorgd. 
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2.3.2 Besturing en informatievoorziening van de spoedorders 
De carstock kan niet in de gehele behoefte aan service-onderdelen voorzien. De technici 
hebben daarom naast hun reguliere bevoorrading de mogelijkheid om een onderdeel met 
spoed te bestellen bij hun Operating Company. 

In landen met een NWH wordt eerst gekeken of er vanuit dat nationale magazijn geleverd kan 
worden. Anders wordt met een fax (zie bijlage 8) de spoedorder doorgestuurd naar Customer 
Service in Venlo. Deze kijken in SAP of het gevraagde onderdeel in het magazijn aanwezig is 
en met welke verzendwijze het geleverd kan warden. 

Bij landen die gebruik maken van het DR-concept warden de spoedorders altijd vanuit Venlo 
geleverd. De orderdesk van de Operating Company voert handmatig de bestelling van de 
technicus in OLI in. Via EDI (zie bijlage 9) komt de spoedorder terecht bij de afdeling 
Customer Service van LSP. In SAP wordt gekeken of het gevraagde onderdeel aanwezig is in 
de voorraad en de verzendwijze wordt bepaald. 

2.4 De organisatie van de logistieke keten van service-onderdelen 
Het verlenen van service aan de klant valt onder de verantwoordelijkheid van de Operating 
Company. Als zij een apparaat leveren aan de klant, wordt er daamaast een servicecontract 
opgesteld met de voorwaarden waaraan de Operating Company moet kunnen voldoen. Een 
Operating Company heeft daarvoor een organisatie opgezet met servicetechnici, 
orderverwerking, een helpdesk voor de klanten, planning van de technicibezoeken, 
voorraadpunten en logistieke dienstverleners voor de distributie. 

Field service managers zijn verantwoordelijk voor een groep technici die in een regio actief 
is. Daamaast is er een algemeen logistiek en service management. De logistiek manager bij 
een Operating Company is de aanspreekpersoon voor LISS in de landen. Deze heeft de 
verantwoordelijkheid voor het algemene logistieke beleid t.a.v. de beheersing en aanvulling 
van de voorraden in het land en het benodigde transport. De verantwoordelijkheid voor al het 
benodigde transport, zowel vanuit Venlo als naar de technici, ligt bij de Operating 
Companies. Dit is altijd uitbesteed aan een logistiek dienstverlener. Vanuit Venlo wordt voor 
het logistieke beleid wel advies aangedragen. 

LSP in Venlo is verantwoordelijk voor de voorraad in het centrale magazijn en de 
beschikbaarheid van de benodigde service-onderdelen. Tevens moeten zij de binnenkomende 
orders van technici en NWH kunnen verwerken. Bij de introductie van een apparaat wordt 
binnen de SBU's van het hoofdkantoor in Venlo bepaald welke service-onderdelen er in het 
magazijn dienen te warden opgenomen. LSP bepaalt hoe het op voorraad wordt gehouden. 

2.5 De ontwikkeling van de logistieke keten en de service 
organisatie 
De logistieke keten van service-onderdelen en de service-organisatie die daarop aansluit, is 
constant in ontwikkeling. De service die Oce aan een klant kan leveren is een belangrijke 
factor in de concurrentiestrijd. Een ontwikkeling die al enige jaren gaande is, is het 
centraliseren van de voorraad door toepassing van het DR-concept. Een tweede ontwikkeling 
is de verbetering van de service-organisatie door het project "Columbus". De eerste 
pilotprojecten daarvoor zijn in volle gang. Een derde ontwikkeling is het project 
"Eurologistics". Deze ontwikkelingen warden in de volgende paragrafen behandeld. 
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2.5.1 De overgang van National Warehouses naar Direct Replenishment 
Door de verbeterde logistieke dienstverlening en het gebruik van informatiesystemen, kan met 
behoud van leverbetrouwbaarheid, het aantal voorraadpunten warden verrninderd. Dat kan 
jaarlijks grate besparingen opleveren. 

Voor de afweging tussen meer transport of op voorraad leggen spelen de volgende factoren 
een belangrijke rol [l]: 

de waardedichtheid en verpakkingsdichtheid van de producten 
de afstand tussen het productiecentrum en de verkooporganisatie 
het volume van of de vraag naar de goederenstroom 

Een hoge waardedichtheid (euro/m3
) rechtvaardigt geconcentreerde aandacht op rninimalisatie 

van de voorraden, mogelijk door centralisatie. De service-onderdelen van LSP varieren erg in 
waardedichtheid en tevens in de vraag naar het onderdeel. Per service-onderdeel moet bepaald 
warden of deze naar aanleiding van de historische informatie van de vraag in de carstock 
dient te warden opgenomen of dat deze wordt geleverd vanuit een voorraadpunt verderop in 
de keten. Service-onderdelen kunnen door hun korte levenscyclus hun waarde verliezen en 
zullen dan tenslotte warden verschrot. 

Producten met een hoge verpakkingsdichtheid ( dozen/m3
) houden de handlingkosten in de 

keten hoog. In de keten van service-onderdelen zijn flexibiliteit en nauwkeurigheid in de 
handling erg belangrijk. Onnauwkeurigheid kan betekenen dat een technicus niet over een 
onderdeel beschikt op het moment dat hij dat nodig heeft. Het aantal keren dat er handling 
plaats vindt in de keten dient daarom te warden gerninimaliseerd. 

De afstand en het totale volume van de goederenstroom zijn ook in deze keten van belang. 
Voor de landen met de kortste afstand tot het SC is de beschikbaarheid van service
onderdelen voor reguliere orders en spoedorders beter te garanderen dan bij landen waar een 
langere transporttijd nodig is. Grotere volumes kunnen de gerniddelde transportkosten per 
service-onderdeel acceptabel houden. In de landen die het dichtst bij Nederland liggen en een 
relatief grate vraag hebben naar service-onderdelen is het DR-concept als eerste 
ge'implementeerd (zie bijlage 5 voor de landen met het DR-concept). 

Voor de distributie van service-onderdelen zijn de Operating Companies in Nederland en 
Belgie als eerste overgestapt van een NWH naar een DR-concept. In 1987 zijn voor 
Nederland de mogelijke besparingen uitgerekend als een concept met directe bevoorrading 
vanuit het SC in Venlo toegepast zou warden. Deze overstap betrof zowel de apparaten als de 
service-onderdelen. Jaarlijks kon voor service-onderdelen naar schatting 1 rniljoen gulden 
warden bespaard. Daar was een eenmalige investering van 1 rniljoen gulden voor service
onderdelen voor nodig. 

In 1989 zijn de fysieke logistieke activiteiten voor onderdelen van Oce-Belgie naar Venlo 
overgeheveld. Dat betekende een jaarlijkse besparing op de logistieke activiteiten van 
415.000 gulden. 

In Denemarken (1992), Noorwegen (1992) en Ierland (1998) zijn na Nederland en Belgie DR
projecten opgestart. 

In 1999 is een belangrijke stap gezet doordat DR werd toegepast op drie grate landen, nl: 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het DR-project in Duitsland is in april 1999 
afgerond. Dat wil zeggen dat er directe levering plaatsvindt van service-onderdelen vanuit 
Venlo aan de technici en klanten in Duitsland. De geschatte besparingen bedragen jaarlijks 
1,5 rniljoen gulden. Sinds mei 1999 warden de Engelse servicetechnici direct bevoorraad 
vanuit het SC te Venlo. Met een vliegtuig warden de spoedorders nagevlogen, zodat ook deze 
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op tijd bij de technici zijn. Een NWH werd daardoor ook in de UK overbodig. De besparingen 
als gevolg van dit project zijn nog niet vastgesteld. In november 1999 is de directe 
bevoorrading van service-onderdelen uit het SC in Venlo naar Frankrijk begonnen. Dit project 
is nog niet volledig afgerond. Vanaf 1999 wordt tevens Oostenrijk direct bevoorraad. 

De overgang van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk naar DR heeft zijn 
gevolgen voor LSP in Venlo. Bij DR komen ook alle retouren terug naar LSP, die voorheen 
door de NWH' s verwerkt werden. Hiervoor was in Venlo extra mancapaciteit en 
vloeroppervlakte nodig. In de landen valt deze capaciteit weg. 

Door betere spreiding van de vraag en frequentere aanlevering kon de veiligheidsvoorraad in 
het SC naar beneden. Veel landen hebben een lokaal assortiment die door DR in Venlo 
terechtkomt. Hierdoor neemt de voorraad toe. Op het moment zijn er acties gaande om de 
totale voorraad in het SC te verlagen. 

Het verzamelen, verpakken en klaarzetten voor verzending in het SC is voor de DR landen 
intensiever dan voor de NWH-landen (zie bijlage 17). Bij DR hebben alle technici immers 
een eigen krat waar de onderdelen ingaan. Voor verzending moeten alle kratten per land 
verzameld worden. Voor de NWH verzendingen gaan alle onderdelen in grotere dozen naar 
het NWH in een land. Deze worden dan later pas per technicus uit het magazijn gepickt. De 
behoefte aan ruimte in het SC is door DR groter geworden. Door een herinrichting van het 
magazijn, waarbij extra ruimte is gebruikt, wordt dit mogelijk. 

De extra moeite die LSP doet voor de landen met het DR-concept wordt aan de landen 
doorberekend met vast tarieven voor de DR-orderregel. In 1999 werd voor een reguliere, een 
retour- en een spoedorderregel respectievelijk 1,50 gulden, 2 gulden en 5 gulden doorbelast 
aan de Operating Company. 

Door het toepassen van Electronic Data Interchange in alle DR-projecten wordt de 
orderverwerking in de totale keten efficienter. 

2.5.2 Columbus: verbetering van de service-organisatie 
Binnen Oce is een groot project opgestart metals doel om de service-organisatie van Oce 
meer efficient en effectief te laten werken, zodanig dat de klanten beter worden bediend in 
een steeds complexere, technische omgeving. Daarvoor dienen de capaciteiten in de service
organisatie beter te worden benut door nieuwe technologieen en werkmethoden. 

Het project richt zich op Europa en heeft drie pilotprojecten opgestart. In het call centre van 
de UK is een project opgestart om uit het telefonisch contact met de klant meer bruikbare 
informatie te halen. Hierdoor kan een probleem wellicht al telefonisch worden opgelost en is 
de technicus die de klant bezoekt beter voorbereid dan voorheen. In Frankrijk is een project 
opgestart om de informatie van de klanten en de technici beter te gebruiken om bij het 
toekennen van opdrachten aan technici betere beslissingen te nemen. Zo gaat de meest 
geschikte technicus met de juiste onderdelen, inforrnatie en gereedschappen naar een klant 
toe. De bevoorrading en beschikbaarheid van service-onderdelen is het derde pilotproject en 
deze vindt plaats in Duitsland. Door betrouwbaardere levering, orderverwerking en 
voorraadadrninistratie en meer verantwoordelijkheid voor de technici over wat ze in de 
carstock hebben, moeten het aantal tweede bezoeken dat nodig is door het ontbreken van het 
benodigde service-onderdeel dalen. 

Op het moment zijn deze drie pilotprojecten nog in voile gang. Als een pilotproject afgerond 
wordt zal deze als standaard worden ingevoerd in zowel Duitsland, Engeland, Frankrijk als 
Nederland. De overige landen in Europa zullen voor zover mogelijk daarna volgen. 
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2.5.3 Eurologistics: Europees distributienetwerk 
Het project "Eurologistics" bevat de visie met betrekking tot de logistieke keten van service
onderdelen op de langere termijn. De gehele keten van service-onderdelen in Europa, vanuit 
zowel Venlo als Poing, zou in een ge"integreerd systeem kunnen warden opgenomen. Een 
centrale beheersing van de keten wordt dan mogelijk. LSP kan de verantwoordelijkheid over 
de carstocks en de distributie van service-onderdelen op zich nemen en een afgesproken 
beschikbaarheid garanderen. Door het grate volume dat dan centraal wordt aangestuurd, kan 
geprofiteerd warden van de schaalvoordelen in de distributie en de orderverwerking in de 
keten. De Operating Company in een land kan zich volledig richten op het genereren van 
omzet en het verlenen van service aan de klant. 

2.6 Conclusies 
Aan het einde van dit hoofstuk warden de volgende conclusies getrokken: 
• In de logistieke keten van service-onderdelen in Europa zijn er voor de verschillende 

landen twee concepten te onderscheiden: het NWH-concept en het DR-concept. LSP 
heeft gekozen voor een strategie waar centralisering van de voorraad een kernpunt is. Al 
enkele jaren vindt er een overgang plaats van het NWH-concept naar het DR-concept. 
Van het totale aantal orderregels in 1999 voor Europa viel 86% binnen het DR-concept. 

• In de keten zijn er meerdere typen voorraadpunten terug te vinden, namelijk: het Supply 
Centre, het National Warehouse, het Technical Centre, de citystocks en de carstocks. 

• De goederenstroom in de keten bestaat uit reguliere, spoed- en retourdistributie. 
• Zowel de verkoop, service als de logistiek in een land vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de betreffende Operating Company. Deze zelfstandigheid 
dwingt de Operating Company tot een goede balans tussen de omzet en de kosten voor 
een optimaal resultaat voor het land. Door verschillend beleid tussen de landen kan er 
echter sub-optimalisatie plaatsvinden voor de gehele logistieke keten van Europa. LSP 
geeft bij de inrichting van de logistieke keten advies aan de Operating Companies. 

• De overgang naar het DR-concept wordt als een succesvolle stap ervaren. Nacalculaties 
van de projecten in Nederland en Duitsland waren positief. V oor de landen in Zuid- en 
Oost- Europa is niet duidelijk of DR ook daar succesvol zal kunnen zijn. 

• De service-organisatie van de Operating Companies die door de logistieke keten van 
service-onderdelen wordt voorzien heeft de volle aandacht in het Columbus-project. 

• Door het Eurologistics project en de overgang naar SAP R/3 kan het zijn dat LSP op 
termijn de voorraden en de distributie in een land onder beheer nemen. 
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Hoofdstuk 3 Logistieke kosten 
In hoofdstuk 2 zijn de twee concepten beschreven die voor de logistieke keten van service
onderdelen warden gehanteerd. In dit hoofdstuk, dat onderdeel is van de beschrijving van de 
huidige situatie, wordt ingegaan op de geldstroom in de keten, de weergave van de kosten bij 
LSP en de kostenrapportering van de Operating Companies aan het hoofdkantoor. 

3.1 De geldstroom 
Tegengesteld aan de goederenstroom loopt er door een keten een geldstroom. De Operating 
Companies in de landen zijn voor de service het middelpunt van de financiele stromen. Zij 
betalen onder andere voor de bestelde service-onderdelen, de voorraadpunten, de distributie 
en de technici. De inkornsten warden door de Operating Companies gegenereerd door de 
servicecontracten die zij met de klant afsluiten. Een klant kan het preventieve onderhoud 
uitbesteden en krijgt bij storingen binnen een afgesproken tijd een technicus op bezoek die de 
storing komt verhelpen. 

Voor het transport factureren logistieke dienstverleners de Operating Companies volgens 
afgesproken tarieven. Voor bepaalde spoedleveringen vanuit het SC in Venlo factureren de 
vervoerders LSP. Deze belasten dat dan weer geheel door aan de betreffende Operating 
Company. Voor de orderregels van DR warden volgens vaste tarieven kosten doorbelast naar 
de Operating Company. Dit ter compensatie voor de extra moeite die LSP moet doen qua 
handling en retourontvangst voor landen met het DR-concept. 

In de markt van de Document Printing Systems (DPS) warden bijna alle apparaten (in 
Nederland 90 tot 95%) verhuurd aan de klant. Dit in tegenstelling tot de Wide Format Printing 
Systems die bijna allemaal warden verkocht (in Nederland ongeveer 90% ). De 
servicecontracten die daarbij warden afgesloten warden steeds di verser qua snelheid en mate 
van service. 

Voor de waardering van de service-onderdelen zijn verschillende prijzen in gebruik. De 
inkoopprijs die aan de leverancier wordt betaald is voor LSP de basis voor de standard price 

(SP). De standard price wordt door LSP 

LSP 

~ Operating 
~.__ Company 

Klanten 

gebruikt om voorraad te waarderen en wordt 
een keer per jaar aangepast aan de 
inkoopprijs bij de leverancier. De 
verkoopprijs wordt berekend door een marge 
te nemen op de kostprijs. Deze verkoopprijs 
is de basis voor de intercompany price (ICP), 

Logistieke 
dienstverleners die de Operating Companies betalen aan LSP 

voor de service-onderdelen. De kosten van 
LSP warden doorbelast aan de Operating 
Companies in de marge tussen de inkoopprijs 
en de verkoopprijs. LSP heeft geen 
winstdoelstelling. 

Figuur 3. I Operating Company als middelpunt geldstroom 

De Landed Costprice (LCP) voor de Operating Companies wordt berekend door een toeslag 
te nemen boven op de ICP. Deze toeslag is verschillend per land. De SP is voor de afdeling 
LSP de LCP. 
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De LCP wordt gebruikt om de voorraden in de landen te waarderen. Deze prijs verschilt 
echter we! per land. Dat ligt aan het moment dat een land een onderdeel in het assortiment 
opneemt en aan de bepaalde toeslag voor dat land. 

3.2 De kosten van de afdeling LSP 
Door controlling wordt een Activity Based Costing model gebruikt om de kosten van de 
afdeling LSP weer te geven. Dit model is destijds opgezet om beter inzicht te verkrijgen in de 
eigen kostenstructuur. De uitvoer van dit LSP-model [22] is weergegeven in bijlage 10. 

De uitvoer van het LSP-model is in tweeen verdeeld door een dikke stippellijn onder het blok 
"OpCo I Technicus". Het bovenste gedeelte geeft de kostprijzen weer van de verschillende 
activiteiten. Links staan de indirecte activiteiten, in het midden en rechts het primaire proces. 
Voor de activiteiten in het blok "LSP algemeen" zijn alleen de totale kosten weergegeven, 
omdat daar geen costdriver voor is gedefinieerd. De pijlen geven de informatie- en 
goederenstromen weer. Een stippellijn staat voor een informatiestroom en een vaste lijn voor 
een goederenstroom. 

Het onderste gedeelte van het overzicht bevat drie blokken. Het blok "link met het budget" 
laat zien of de getallen van het budget die gebruikt zijn bij de invoer in de uitvoer boven de 
stippellijn weer terugkomen. Het blok "kosten per orderline" berekent voor de vier uitgaande 
ordersoorten. De kosten van inslag, opslag, planning & supply zijn niet afhankelijk van het 
soort orderline. De kosten van orderprocessing en uitslag zijn wel afhankelijk van het soort 
orderline. Bij het berekenen van de kostprijs per orderline zijn de kosten van voorverpakken, 
assembling, vierde goederenstroom en retouren niet meegenomen, omdat niet elk product die 
bewerkingen ondergaat. Zij behoren tot de kosten van het artikel. Het blok "bezetting" geeft 
de verdeling van het personeel weer over de vastgestelde activiteiten in het bovenste gedeelte 
van het overzicht. Dit is gedaan, omdat bleek dat 70% van de kosten uit personeelskosten 
bestaat. 

3.3 De rapportering van Operating Companies aan Venlo 
De Operating Companies rapporteren periodiek aan de afdeling Group Controlling van Oce 
N.V. in Venlo. Hiervoor is een Information Manual (zie bijlage 11) opgesteld waarin de 
standaard budgettering staat beschreven volgens de traditionele kostenbenadering. De 
hoofdkostenplaats voor service is "After Sales Service", die uiteen valt in drie stukken: 
• De kosten van de servicetechnici 
• De kosten van de ondersteunende afdelingen (service management, helpdesk, etc.) 
• De logistieke kosten van service-onderdelen 

Boekhoudkundig wordt er dus een verschil gemaakt tussen logistieke kosten en servicekosten. 
De grens hiertussen ligt erg nauw. Logistiek beleid be1nvloedt zowel de logistieke- als de 
servicekosten. Dit geldt tevens voor servicebeleid. 

Voor het beheersen van de logistieke kosten is er een verdere opdeling gemaakt van deze 
kostenpost. In tabel 3.1 is aangegeven welke tabellen de opdeling weergeven. De F/H-111 is 
een financiele tabel en de rest zijn logistieke gegevenstabellen. Het beheer van deze laatste 
tabellen valt onder de verantwoordelijkheid van Group Logistics. De projectmanagers van de 
afdeling LISS hebben toegang tot deze tabellen en raadplegen ze bij behoefte aan financiele 
informatie. 
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Tabcl Omschrijving 
F/H-111 Waarde van de voorraad er land en de etroffen voorzienin en 
F-605/H-605 Aantallen ersoneel in de lo istiek 
H-626 Voorraad in maanden service-onderdelen 
F-670/H-670 
F-671/H-67 l 

Tabet 3.1 De logistieke gegevenstabellen van de information Manual 

De F-tabellen staan voor de budgetten en de H-tabellen voor de gerealiseerde bedragen. De 
controlling afdeling van een Operating Company vult deze tabellen in. Deze tabellen worden 
niet automatisch gevuld met behulp van een systeem als OFI. In Nederland bijvoorbeeld moet 
eerst een vertaalslag worden gemaakt van de gegevens uit de financiele administratie van Oce 
NL naar wat er in de tabellen van de Information Manual wordt gevraagd. 

De bedragen in de gerapporteerde tabellen van de verschillende landen zijn niet vergelijkbaar. 
Dat komt voomamelijk doordat er door de Operating Companies ruimte wordt genomen om 
de gevraagde kostenposten te interpreteren. De kostenposten zijn gedefinieerd in de 
handleiding van de Information Manual. Voor orderverwerking is er voor 1999 geen 
personeel aangegeven (zie bijlage 13) in de tabellen van de UK, terwijl die er wel moet zijn. 
Denemarken, Zwitserland en Hongarije hebben geen transportkosten (zie bijlage 14) voor 
service-onderdelen, omdat bijvoorbeeld alle transportkosten aan het transport van apparaten 
wordt toegerekend. Deze constateringen wijzen erop dat de cijfers niet vergelijkbaar zijn. 

Niet alle tabellen worden compleet ingevuld. De F/H-111 tabel is een verplicht onderdeel. 
Voor de overige tabellen waar LISS toegang tot heeft, warden de landen verzocht deze in te 
vullen. Van de budgettabel F-670, waar de logistieke kosten worden gebudgetteerd voor het 
komende jaar, zijn er 7 landen van de 18 in Europa die hem niet ingevuld hebben (zie bijlage 
12). Van de budgettabel F-671, waar de orderregels voor machines, supplies en service
onderdelen warden gebudgetteerd, zijn er 10 van de 18 landen in Europa die hem niet hebben 
ingevuld. 

De logistieke informatietabellen uit de Information Manual zijn voor zowel machines, 
supplies en service-onderdelen hetzelfde. Door het verschillende beleid en 
producteigenschappen is een vergelijking hier niet zinvol. Het is al lastig genoeg om de cijfers 
voor service parts tussen landen te vergelijken. Een verschil in informatievoorziening per 
afdeling van M&L is dus te verwachten. 

3.4 Parts Cost Budget 
Aan het begin van elk financieel jaar warden de logistieke budgettabellen binnen de afdeling 
LISS samengevat in een parts cost budget (zie bijlage 15). De logistieke kosten warden (in 
guldens) per land naast elkaar gezet. Van het totaal aan logistieke kosten wordt bepaald 
hoeveel percentueel wordt uitgegeven aan personeel, transport, vastgoed, doorbelastingen en 
overige kosten. Daamaast warden de verhoudingen in het aantal personeel, het aantal 
orderregels en de totale logistieke kosten voor machines, supplies en service-onderdelen 
vastgesteld. Ter vergelijking warden de logistieke kosten per orderregel berekend. 

Het parts cost budget wordt gebruikt om de ontwikkelingen m.b.t. de logistieke kosten van de 
keten van service-onderdelen vast te stellen. Doordat de kosten op een hoog cumulatieniveau 
warden gerapporteerd zijn deze getallen niet geschikt om achterliggende oorzaken vast te 
stellen. Zo is het niet mogelijk om in de tabellen te zien hoe de transportkosten zich 
verhouden naar spoed en reguliere transportkosten. Voor het jaar 2000 is met behulp van 
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LISS het parts cost budget (zie bijlage 15) opgesteld. Dit parts cost budget is geen aanleiding 
geweest tot actiepunten. 

3.5 Conclusies 
Uit de beschrijving van de huidige situatie worden de volgende conclusies getrokken: 
• De Operating Company is voor de keten van service onderdelen het rniddelpunt van de 

geldstroom. Zij genereren de omzet en betalen de kosten van de keten. 
• De Operating Company kent een andere prijs voor de service-onderdelen dan LSP. De 

marge tussen deze twee prijzen wordt gebruikt om de kosten van LSP te kunnen dekken. 
Daarbij heeft LSP geen winstdoelstelling. 

• Een goed inzicht in de kosten van de keten is een belangrijk hulprniddel voor de 
beheersing van de keten en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. Voor het 
beheersen van de kosten binnen het SC in Venlo wordt een Activity Based Costing-model 
gebruikt. Een dergelijk inzicht in de kosten is ook wenselijk voor de logistieke keten van 
service-onderdelen. Voor beide concepten moet duidelijk worden hoe deze kosten in de 
keten ontstaan. De cijfers in de gerapporteerde budgettabellen van de Operating 
Companies zijn teveel gecumuleerd om dit inzicht te geven. De informatie in de tabellen 
kan ontbreken en is vaak onvergelijkbaar tussen landen. 

• De opportunity costs (gerniste renteopbrengsten) van het kapitaal dat is ge"investeerd in de 
voorraad zijn tot nu toe niet meegenomen in het bepalen van de logistieke kosten. 

• De informatie uit de tabellen van de Information Manual worden weergegeven in een 
Parts Cost Budget. Hierin worden de kosten per orderregel per land bepaald. Dit Parts 
Cost Budget is niet gecommuniceerd naar de Operating Companies en is geen aanleiding 
geweest tot actiepunten 
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Hoofdstuk 4 Probleem- en opdrachtformulering 
In hoofdstuk 2 en 3 is de huidige situatie beschreven en daaruit zijn conclusies getrokken. 
Deze conclusies zijn de aanleiding tot de probleemformulering in dit hoofdstuk geweest. 

4.1 Probleemformulering 
Het afstudeerproject heeft betrekking op de logistieke keten van service-onderdelen. De 
huidige situatie rond de twee bestaande logistieke concepten is beschreven en daarbij zijn de 
kosten bepaald zoals weergegeven in de Information Manual. De kosten van LSP warden in 
een eerder ontworpen model volgens de Activity Based Costing-metbode weergegeven. Deze 
warden daarom buiten de beschouwing van bet afstudeerproject gelaten (zie figuur 4. 1 ). 

Custom clearance Handling Inventory control Order management 

u ,;,. 
~----------- X up 

point 

De logistieke keten van service onderdelen 

Figuur 4.1 Ajbakening van de afstudeeropdracht 

Service 
I verlening 

De kosten die gemaakt warden m.b.t. de service warden ook buiten beschouwing gelaten. Dit 
zijn bijvoorbeeld de kosten van de tecbnici en de kosten van ondersteunende afdelingen voor 
service binnen de Operating Company zoals service planning (bet verdelen van opdrachten 
aan tecbnici). Het servicetraject wordt uitgebreid onder de loep genomen in bet Columbus 
project. 

De lijnen in figuur 4.1 geven de goederenstromen weer tussen de voorraadpunten. De 
stippellijnen in de figuur geven de grenzen aan tot waar de afstudeeropdracbt is afgebakend. 

De probleemstelling wordt als volgt geformuleerd: 
"Logistics Service Parts wil structureel meer inzicht in de logistieke kosten van de keten van 
service-onderdelen in Europa vanaf bet SC tot aan de technicus en de klant" 

4.2 De opdrachtformulering 
De landen bebben door hun mate van zelfstandigheid en specifieke kenmerken verscbillen in 
hoe de beide logistieke concepten warden gehanteerd. Voor een beter inzicbt in de logistieke 
keten wordt daarom voor beide concepten eerst een land als voorbeeld uitgewerkt. Deze 
landen moeten dan wel zoveel mogelijk elementen van de grondvorm (zie paragraaf 2.2) van 
beide concepten bevatten. Van daaruit kan een algemeen model gemaakt warden. 
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De opdracht uit paragraaf 1.4 wordt als volgt uitgewerkt: 

Modelleer de logistieke keten van service-onderdelen vanaf het SC in Venlo tot aan ontvangst 
door de technicus in het United Kingdom en in Polen. De modellering van deze logistieke 
ketens is representatief voor respectievelijk het Direct Replenishment concept en het National 
Warehouse concept. 

Dien een voorstel in hoe de logistieke tabellen van de huidige Information Manual aangepast 
moeten worden. Het model dient, met de informatie uit de tabellen, als basis voor 
kostenrapportering van Logistics Service Parts. 

Richt het model zo in dat het tevens gebruikt kan worden om scenario's door te rekenen. Dat 
wil zeggen dat met het model de verwachte totale logistieke kosten en de leverprestaties 
bepaald kunnen worden van alternatieven voor de logistieke keten van service-onderdelen. 

Valideer het model door er een nacalculatie van het Direct Replenishment project in het 
United Kingdom mee uit te voeren. 

Voor het verkrijgen van de benodigde kosteninformatie is voor de UK en Polen gekozen. De 
UK is in juli 1999 overgegaan op het DR-concept.Hetland kent meerdere verzendwijzen 
voor spoedorders en werkt met citystocks. Alie elementen van het DR-concept worden in de 
UK toegepast. Een nacalculatie van het DR-project moet nog worden gemaakt. Polen wordt 
gebruikt, omdat het een nationaal magazijn bezit en tevens te maken heeft met 
douaneformaliteiten doordat het buiten de Europese Unie valt. 

De benodigde kosteninformatie is in de landen opgevraagd met behulp van een vragenlijst. 
Deze is met een begeleidende brief gestuurd naar de servicemanager van Oce UK en Oce 
Polen, zodat het management van de service-organisatie op de hoogte is. De logistieke 
managers in een land zijn het meest direct betrokken bij het logistieke proces van service
onderdelen. Daarnaast hebben zij toegang tot de kosteninformatie die in een land aanwezig is. 
Zij zijn degenen die de vragenlijst hebben ingevuld en waar het contact verder mee is 
onderhouden. De ervaring met de vragenlijsten wordt gebruikt voor een nieuwe vragenlijst. 

Vanuit de activiteiten in de keten wordt het kostenoverzicht bepaald die wordt verwerkt tot 
vragenlijst voor Oce UK en een vragenlijst voor Oce Polen. De controlling van LSP in Vento 
is, in de persoon van Margo Habets, betrokken bij het opstellen van de vragenlijsten. 
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Hoofdstuk 5 Kostenoverzicht en prestatie-indicatoren 
In dit hoofdstuk wordt een kostenoverzicht bepaald aan de hand van de literatuur, gesprekken 
binnen LSP en de huidige situatie zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3. 

5.1 Gewenst inzicht in de kosten 
Een noodzakelijke voorwaarde voor de invoering van een kostenbeheersingssysteem in de 
fysieke distributie is het vaststellen en definieren van activiteitsgebieden waaraan kosten 
warden toegekend. Deze kosten kunnen bij LSP al bekend zijn of moeten bij de Operating 
Companies opgevraagd warden. Silver & Peterson [10] stellen dat bij het maken van een 
model voor beslissingsondersteuning de moeilijkste taak is om een kostenmodel simpel te 
houden, maar er toch de belangrijke factoren in te verwerken. 

De Activity Based Costing-methode is een verrekenmethode die neerkomt op het zoeken naar 
oorzakelijke verbanden tussen activiteiten en kosten en is geschikt voor kostenbeheersing. In 
bijlage 16 zijn een aantal niveaus weergegeven van activiteiten [9] . De tabel F/H-670 uit de 
Information Manual geeft op het moment nog kosten weer rond niveau 2. Voor een voldoende 
inzicht in hoe de kosten in de keten kunnen warden beinvloed, warden de kosten van 
activiteiten rond niveau 3 vastgesteld. 

Een alternatief is de geldstroombenadering [ 1, 4, 15] . Dit is een cashflow-methode die het 
resultaat van een bedrijfskundige beslissing definieert als het saldo van de inkomende en 
uitgaande geldstromen. De geldstromen warden over de totale beslissingshorizon bekeken 
zonder deze in rapporteringsperioden op te delen. Voor het doorrekenen van scenario's in het 
model kan deze methode warden toegepast, ware het niet dat inzicht in de totale kosten van 
een situatie gewenst is en niet alleen in de geldstromen. Deze methode wordt dus niet 
gebruikt. 

In de literatuur [1, 5, 7, 8, 9] over logistieke kosten komen vier activiteitsgebieden terug 
waaraan kosten warden toegekend: distributie, handling, het houden van voorraad en de 
logistieke besturing. De volgende paragrafen beschrijven de activiteiten in de logistieke keten 
van service-onderdelen van LSP volgens deze indeling. In dit geval warden dus niet de totale 
kosten die boekhoudkundig zijn toegekend aan logistiek opgedeeld zoals in het parts cost 
budget. De logistieke activiteiten warden centraal gezet en daar warden kosten aan toegekend. 

5.1.1 Kosten gerelateerd aan distributie 
Tussen de verschillende schakels in de keten vindt er transport plaats (zie bijlage 21, tekening 
voor model in Excel). Voor een beter inzicht in de kosten van transport dienen de kosten 
vastgesteld te warden van: 

Line haul transport 
Dit is het gegroepeerde transport vanuit het SC in Venlo naar het betreffende land. Het 
eindpunt van dit transport is het NWH of voor de DR-landen een centraal crossdock. Dit 
transport is per land aan een logistiek dienstverlener uitbesteed en wordt per pallet 
af gerekend. 

Technicustransport 
Na het NWH of een centraal crossdock vindt de distributie plaats naar de voorraden in de auto 
van de technici. Ben levering aan een technicus wordt hier vaak per "drop" afgerekend, wat 
een wisseling van de kratten van een technicus betekent. Het retourtransport van de technicus 
naar het centrale crossdock is dan bij een drop inbegrepen. 
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Citystocktransport 
Het transport van service-onderdelen naar een citystock wordt beschouwd als een reguliere 
levering, die voor de vervoerder hetzelfde is als leveren aan een technicus. Vanuit een 
citystock vinden spoedleveringen plaats, waarvoor verschillende verzendwijzen kunnen 
warden gebruikt. Een technicus kan het zelf ophalen of een taxi of koerier brengt het naar de 
klant waar de technicus aanwezig is. 

Spoedtransport vanuit het SC in Venlo aan de klant 
Spoedorders kunnen met een express post, koeriersdienst of taxi rechtstreeks vanuit het SC in 
Venlo naar een klant warden gestuurd. 

Transport naar een afhaalpunt 
Er bestaat een mogelijkheid dat een technicus een service-onderdeel bij een afgesproken 
afhaalpunt (bijvoorbeeld een regiokantoor of citystock) ophaalt, waar het SC in Venlo of een 
NWH het naar toe gestuurd heeft. Dit kan voor zowel reguliere distributie als voor 
spoedleveringen zijn. 

Retourtransport van de technicus naar een centrale crossdock of het NWH 
Dit is het transport van service-onderdelen van de technici terug naar het centrale crossdock 
ofhetNWH. 

Retourtransport van het NWH of centraal crossdock naar Venlo 
Bij DR gaan alle retouronderdelen meteen terug naar Venlo. Vanuit een NWH warden de 
repairables en overstock onderdelen teruggestuurd. Deze onderdelen warden naar het SC of 
naar de afdeling Asset Recovery in Venlo gestuurd. 

Bij de vaststelling van de distributiekosten wordt geen rekening gehouden met de 
transportmodaliteit. Dat wil zeggen dat de kosten die door de vervoerder warden gerekend in 
het model worden meegenomen, zonder dat er verder wordt aangegeven of dit per trein, 
vliegtuig of vrachtwagen is. 

5.1.2 Kosten voor het houden van voorraad 
Bij het houden van voorraad wordt rekening gehouden met de gerniste renteopbrengsten van 
het ge'investeerde vermogen in de voorraad, het incourantierisico en de ruimte die voor de 
opslag nodig is. In de keten zelf zijn er vier soorten opslagpunten: de NWH-voorraad, de 
citystocks, de carstocks en de voorraad in het technisch centrum. De ruimtekosten voor het 
houden van voorraad in het technisch centrum wordt niet meegenomen. 

Rente 
De totale hoeveelheid voorraad in de keten wordt weergegeven door het totale ge'investeerde 
vermogen (zonder aftrek van voorzieningen) dat in die voorraad zit. De LCP van de 
Operating Companies (zie paragraaf 3.1) wordt gebruikt om de waarde van de onderdelen in 
uit te drukken. Dit vermogen kan niet voor een ander doel warden gebruikt. Daardoor wordt 
voor het totale ge'investeerde vermogen een opportunity cost gerekend. Dit is een 
rentepercentage van het totale ge'investeerde vermogen in voorraad service-onderdelen aan het 
einde van het jaar. 

Ruimte 
De opslag van voorraden neemt een hoeveelheid ruimte in waarvoor betaald moet warden. 
Voor een NWH moet een bedrag voor het aanhouden van het magazijn warden vastgesteld. 
Voor citystocks wordt een huurprijs betaald die representatief is voor de ruimtekosten. De 
auto's van de technici worden volledig beschouwd als servicekosten. De technici blijven 
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namelijk een auto nodig hebben voor eigen vervoer en voor hun gereedschap. Ook als ze 
minder voorraad in de auto nemen. 

Risico 
Voor service-onderdelen is er een reeel risico dat voorraad incourant raakt en niet meer wordt 
gebruikt. De kosten van dit risico bestaan uit de oorspronkelijke waarde van de totale 
onderdelen die incourant geraakt zijn en de kosten van verschrotten die daarvoor worden 
gemaakt. Daarvoor treft elke Operating Company een voorziening. Het gebruikte bedrag aan 
voorzieningen zijn de kosten van risico van de voorraad in dat jaar. 

5.1.3 Kosten van de handlingactiviteiten bij de voorraden 
Dit zijn de fysieke activiteiten bij een voorraadpunt van de keten, zoals inslag, uitslag en de 
verwerking van retouren. 

Handling in het National Warehouse 
De kosten van handling bestaan in een NWH uit de personeelskosten en de kosten van 
hulpmiddelen zoals afschrijvingen op heftrucks, pallets. 

Handling in de citystocks 
Voor de citystocks die zijn uitbesteed, wordt een bedrag vastgesteld voor de handling op basis 
van het aantal picks. Bij citystocks waar technici zelf hun onderdelen pakken worden geen 
handlingkosten gerekend. 

Handling door de technici 
Bij de carstocks dient het percentage van de totale tijd die technici besteden aan administratie, 
voorraadbeheer en het oppikken van service-onderdelen als basis voor de kosten van handling 
door de technici. Hoe minder tijd de technici hieraan besteden, hoe meer tijd zij kunnen 
besteden aan het leveren van service aan de klant. Het vastgestelde percentage wordt 
vermenigvuldigd met de totale salariskosten van de technici . Om praktische redenen wordt 
het percentage van de tijd die een technicus besteedt aan logistieke activiteiten niet opgedeeld 
in handling, transport en besturing. Deze versnippering zou het overzicht alleen onduidelijker 
maken, nu staan de totale kosten van de technici die meegerekend worden in een kostenpost 
bij elkaar. 

Verwerking van retouren door logistiek dienstverlener 
De handling van de logistiek dienstverlener zit verwerkt in de prijs die voor de distributie 
wordt betaald. Voor de verwerking van afval en "waste" -onderdelen van de technici kan een 
apart bedrag worden afgesproken. Dit afval mag niet over de grens worden vervoerd en kan 
dus bij het DR-concept niet terug naar het SC in Venlo. Bij het NWH-concept wordt 
afvalverwerking gerekend onder handling in het NWH. 

Doorbelasting van LSP voor DR 
Voor de orderregels van landen met het DR-concept wordt een doorbelasting gerekend door 
LSP aan de Operating Companies. Deze doorbelasting wordt vastgesteld binnen LSP met 
behulp van vaste tarieven voor reguliere, spoed-, retour- en diagnosticorderregels. 

5.1.4 Kosten van de logistieke besturing van de goederenstroom 
Bij de logistieke besturing zijn het de activiteiten orderverwerking, voorraadbeheersing en 
douaneafhandelingen die de logistieke kosten veroorzaken. De transportplanning wordt door 
de logistiek dienstverlener gedaan en zit verwerkt in de kosten voor distributie. Overige 
activiteiten voor de Operating Company worden aan service toegerekend en niet aan logistiek. 
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Orderverwerking 
De technici plaatsen hun orders bij de Operating Company, die de orders verder verwerkt. De 
kosten worden bepaald door de loonkosten, de werkruimte en de kosten van hulpmiddelen, 
zoals de communicatiekosten. 

Voorraadbeheersing 
Er is personeel nodig voor de beheersing van de voorraadhoogte, de samenstelling van de 
voorraad en de beschikbaarheid van onderdelen voor de technici. Net als bij de 
orderverwerking worden de kosten bepaald door personeel, werkruimte en kosten van 
hulpmiddelen. 

Douaneafhandeling 
Voor landen die niet tot de Europese Unie behoren, zijn er douaneafhandelingen en 
invoerrechten die kosten genereren. De kosten van invoerrechten worden bepaald door het 
soort goederen, het land van oorsprong en de waarde van de goederen. Deze worden niet als 
logistieke kosten beschouwd. Tot de logistieke kosten behoren wel de kosten van het 
agentschap die de douaneformaliteiten afuandelt. 

5.2 Prestatie-indicatoren 
Het te ontwerpen model geeft een overzicht van de kosten die ontstaan in de logistieke keten 
van service-onderdelen voor een land. Deze kosten zijn absoluut en kunnen niet zonder meer 
worden vergeleken tussen de verschillende landen. Door voor de genoemde activiteiten en 
kosten prestatie-indicatoren te bepalen kan vastgesteld worden of de gemaakte kosten en de 
prestatie van de keten in balans zijn. Deze prestatie moet de technici in staat stellen de klanten 
tevreden te houden. 

In de literatuur wordt beschreven dat prestatie-indicatoren nodig zijn om een 
verbeteringsproces te ondersteunen. Het meten van de processen is nodig om beheerste 
verbetering aan te tonen en zorgt voor een duidelijkere en objectievere communicatie tussen 
de verschillende groepen die betrokken zijn bij het proces. Voor het vaststellen van de 
prestatie-indicatoren zijn er verschillende aspecten waar rekening mee dient te worden 
gehouden[ 13]. 

De prestatie-indicatoren moeten eenvoudig en makkelijk te begrijpen zijn. De waarde van de 
prestatie-indicatoren dienen tijdig beschikbaar te zijn, zodat er nog correctieve acties kunnen 
plaatsvinden. Prestatie-indicatoren zijn daarbij geen doel op zich, maar een middel voor 
beheersing op weg naar een beter bedrijfsproces. Er dienen prioriteiten gesteld te worden, 
waarbij het raadzaam is zich te concentreren op bijvoorbeeld de eerste vijf indicatoren van 
een top tien. De indicatoren moeten in combinaties gebruikt worden zodat er geen sub
optimalisatie in het proces ontstaat. Ze moeten aansluiten op de doelstellingen van de 
organisatie. Bij gebruik van de prestatie-indicatoren moet vastgesteld worden of vergelijking 
zinvol is of dat er normen vastgesteld kunnen worden waarnaar wordt gestreefd. 

Voor de vaststelling van de prestatie-indicatoren zijn bestaande indicatoren en ideeen 
verzameld uit de literatuur[l,13], de servicerapportage van Oce, de logistieke rapportage van 
Oce Nederland en ideeen binnen het Columbus-project. Dit is als basis gebruikt voor 
discussie binnen LSP. De bepaalde logistieke prestatie-indicatoren dienen aan te sluiten op 
service prestatie-indicatoren van de service-organisatie, zoals: 
• Het aantal kopieen dat een apparaat weer kan leveren na een uur service 
• Het gemiddeld aantal kopieen tot een volgende storing 
• Het gemiddeld aantal uren per service-bezoek 
• Het gemiddeld aantal bezoeken per technicus per dag 
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Zoals in de literatuur gesteld, is de combinatie van prestatie-indicatoren belangrijk en dient 
daartussen een gewenste balans te warden gezocht. Deze balans kan verschillen tussen de 
landen door de specifieke eigenschappen van het land of de service-organisatie. In de UK 
spelen bijvoorbeeld personeelskosten een belangrijkere rol dan in Polen. 

Voor de prestatie-indicatoren in het model zullen geen normen worden vastgesteld. De 
prestatie-indicatoren zijn bedoeld om de vastgestelde kosten in de keten te beoordelen. De 
definities van de prestatie-indicatoren in de volgende paragrafen staan in bijlage 20. 

5.2.1 Prestatie-indicatoren voor de distributie van service-onderdelen 
Voor de distributie in de keten zijn de volgende prestatie-indicatoren verzameld en 
vastgesteld: 
• De leverprestatie van de logistieke dienstverleners voor de reguliere einddistributie 
• Het gemiddeld aantal dagen doorlooptijd van een reguliere order tot aan ontvangst door 

de technicus 
• De kosten per drop aan de technicus in de einddistributie 
• De leverprestatie van de logistieke dienstverleners voor de spoedleveringen 
• Het percentage spoedorderregels van de technici, dat binnen drie dagen wordt verbruikt 
• Het percentage spoedorderregels van de technici op normartikelen van de carstock 
• Het aantal diagnostic en overstock onderdelen gerelateerd aan het verbruik van aantal 

onderdelen door de technici 

De leverprestaties van de logistieke dienstverleners geven aan hoe betrouwbaar qua 
compleetheid en tijdigheid de reguliere distributie en de spoeddistributie plaatsvindt. Dit 
be"invloedt de beschikbaarheid van onderdelen voor de technici en daarmee het aantal 
benodigde tweede bezoeken van een technicus. De vervoerders rapporteren zelf hun 
leverprestaties aan de Operating Company. 

Spoedleveringen zijn duurder per service-onderdeel dan het reguliere vervoer. Puur logistiek 
gezien dienen deze dus vermeden te worden. Spoedleveringen die vermeden kunnen worden 
zijn spoedleveringen die achteraf toch niet gebruikt zijn en spoedleveringen van onderdelen 
die in de carstock beschikbaar hadden moeten zijn. Deze prestatie-indicatoren worden 
gebruikt bij Oce-Nederland. In Nederland werd voor 7 technici een verantwoording van 
spoedorderregels van 72% gehaald en diezelfde groep bestelde 7% van de spoedorderregels 
met normartikelen van de autovoorraad. 

Het aantal onderdelen dat als diagnostic of als overstock terug komt had logistiek gezien ook 
vermeden kunnen worden in de keten. Daarmee wordt zowel de transporthoeveelheid naar 
een land als het aantal retouren gereduceerd. Binnen LSP kostte in 1999 de verwerking van de 
retouren volgens het ABC-model [22] 2, 19 euro per retourregel. Deze prestatie-indicator 
wordt nog niet gebruikt. Ter voorbeeld is voor de UK in de maand maart 2000 het aantal 
diagnostic- en overstockonderdelen op 3680 vastgesteld, waarvan 1987 onderdelen 
geaccepteerd door LSP (uit de administratie van Customer Service). Per maand warden in de 
UK gemiddeld ongeveer 50.000 onderdelen verbruikt. De retour is dus 7% van het verbruik. 

5.2.2 Prestatie-indicatoren voor de voorraad in de logistieke keten 
De waarde van de prestatie indicatoren voor de distributie kunnen verbeterd worden door 
beslissingen over de voorraden. Om te zorgen dat dit beheerst gebeurt zijn voor de voorraden 
in een land de volgende prestatie-indicatoren verzameld en vastgesteld: 
• Het percentage tweede bezoeken veroorzaakt door het ontbreken van het benodigde 

onderdeel 
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• Het percentage van de geadministreerde artikelen dat ook werkelijk aanwezig is in de 
cars tocks 

• Het aantal maanden voorraad in de verschillende typen voorraadpunten 
• Het aantal verschillende artikelnummers in het verbruik van een land 
• Het aantal verschillende artikelnummers op voorraad in een land 

In het Columbus-project staat het reduceren van het percentage tweede bezoeken centraal. Het 
percentage tweede bezoeken dat veroorzaakt wordt door het ontbreken van het benodigde 
onderdeel in de carstock wordt hier meegenomen als prestatie-indicator voor de voorraad. 
Acties hierop kunnen er toe leiden dat er meer in de carstock wordt gelegd of dat er een 
andere samenstelling voor de carstock wordt gekozen. 

In de toekomst kunnen de voorraden in een land opgenomen warden in het SAP-systeem van 
LSP. Dan is het uiterst belangrijk dat de grate hoeveelheid beschikbare informatie in het 
systeem klopt met de werkelijkheid. Als een service-onderdeel in het systeem staat, maar niet 
fysiek op voorraad ligt, is het mogelijk dat een klant niet geholpen kan warden door 
ontbreken van dit onderdeel. Als er iets op voorraad ligt wat niet in het systeem staat, is dat 
minder erg voor de service naar de klant. Bij controle van de carstock zal dit opgemerkt 
warden en kan het als overstock warden teruggestuurd. Als prestatie-indicator is dan ook 
opgenomen het aantal artikelen in de administratie dat ook werkelijk aanwezig is in de 
cars tock. 

Door veel op voorraad te leggen kunnen de waardes van een aantal prestatie-indicatoren voor 
de distributie en de voorraad verbeteren. Om dit te controleren is het aantal maanden voorraad 
dat in de verschillende typen voorraadpunten ligt belangrijk. Het zegt iets over de efficiency 
van het op voorraad houden om aan de vraag te kunnen voldoen. Op het moment wordt in de 
tabel H-626 (zie bijlage 11) het aantal maanden voorraad berekend voor de totale voorraad 
per SBU. 

Een antler gegeven voor de landen is het aantal verschillende artikelnummers dat door de 
technici warden verbruikt. In het ene land kan dat veel hoger liggen dan in een antler land. 
Datzelfde geldt dus voor het aantal verschillende artikelnummers dat op voorraad wordt 
gelegd. Dit kan liggen aan het aantal verschillende apparaten dat in het veld staat, maar ook 
aan de expertise van de technici en het beleid dat binnen een groep technici wordt gevoerd. 
Artikelnummers die specifiek in een land warden verbruikt vormen een extra beheerslast voor 
de keten en het SC in Venlo, die wellicht voorkomen kan warden. 

De verdeling van het aantal 
artikelnummers die binnen een 

Operating Company worden verbruikt 

15% 

65% 
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Figuur 5.1 Voorbeeld voor: hoeveel artikelnummers 
van een Operating Company warden in meer 
Operating Companies verbruikt? 

Beter is het nog als hier een grafiek kan 
warden weergegeven waarin staat welke 
artikelnummers van een land alleen in dat 
land warden verbruikt en welke in meerdere 
landen. Figuur 7.1 laat een voorbeeld zien. De 
"l "betekent dat dit gedeelte van de 
artikelnummers alleen door deze Operating 
Company wordt verbruikt. De "2" en "3" dat 
er respectievelijk nog 1 of 2 Operating 
Companies zijn, die dit gedeelte van de 
artikelnummers verbruikt. Het hokje met ">4" 
wil zeggen dater 4 of In dit geval wordt 15% 
van de gevraagde artikelnummers alleen in dit 
land verbruikt. 
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Dit kan zijn door de taal of landenspecifieke onderdelen, maar een deel van die 15% kan 
wellicht worden voorkomen. Voor de voorraadanalyse wordt er door de Operating Companies 
een tabel met de voorraad en het verbruik beschikbaar gesteld. Dit wordt echter niet door alle 
landen gedaan, waardoor een koppeling van deze tabellen voor heel Europa nog niet mogelijk 
bleek. 

5.2.3 Overige (prestatie) indicatoren 
Naast de prestatie-indicatoren voor de distributie en de voorraad in de logistieke keten zijn de 
volgende prestatie-indicatoren vastgesteld om een beter beeld te krijgen van hoe de kosten in 
de logistieke keten zijn ontstaan: 
• De totale reguliere en spoedorderregels van de technici in een jaar 
• De ratio spoedorderregels van het totale aantal orderregels van de technici 
• Het percentage van de tijd dat een technicus besteedt aan logistieke activiteiten 
• Het aantal rnanjaren voor orderverwerking en voorraadbeheersing 
• De kosten van handling en besturing voor 100 euro aan verbruik van onderdelen 
• De totale ketenkosten per 100 euro verbruik van onderdelen door de technici 
• De totale ketenkosten per technicus 

Het totale aantal orderregels van de technici geeft een indicatie hoe intensief de logistieke 
keten van service-onderdelen wordt gebruikt. Spoedorderregels vragen in de keten en in het 
SC meer moeite. Daarom wordt een ratio weergegeven van het aantal spoedorderregels t.a.v. 
het totale aantal orderregels. 

De taak van de technicus is om goede service te verlenen aan de klant. Hij moet hier zoveel 
mogelijk van zijn tijd aan besteden. Het percentage van zijn tijd dat een technicus besteedt 
aan logistieke activiteiten als administratie voor service-onderdelen en het oppikken van 
onderdelen bij afhaalpunten wordt dus het lief st zo laag mogelijk gehouden. Op die manier 
kunnen de technici zoveel mogelijk bezoeken per dag afleggen. Vanuit de service-organisatie 
wordt gerapporteerd aan het hoofdkantoor in Venlo hoeveel tijd een technicus percentueel 
besteedt aan zijn verschillende activiteiten. 

Om de kosten van orderverwerking en voorraadbeheersing te beoordelen moet worden 
aangegeven hoeveel manjaren aan personeel hierin zijn opgenomen. Dat is de grootste 
veroorzaker van deze kosten. 

Tenslotte is er gezocht naar een prestatie-indicator voor de totale logistieke keten van service
onderdelen of de totale logistieke kosten. De vraag naar service-onderdelen door de technici 
wordt beschouwd als een afgeleide van de storingen die optreden bij de apparaten in het veld 
en is daardoor onbei'nvloedbaar voor de service-organisatie. De totale logistieke kosten geven 
de totale moeite weer die door de logistieke keten is gedaan om de technici te voorzien van de 
gevraagde service-onderdelen. Daarbij rnaakt het niet uit hoe die logistieke keten is 
opgebouwd. Een algemene prestatie-indicator wordt weergegeven door de totale logistieke 
kosten berekend in het model per 100 euro verbruik aan onderdelen. Deze prestatie-indicator 
zegt daarbij niets over hoe de totale logistieke keten aan de vraag naar service-onderdelen 
heeft voldaan. De prestatie-indicator wordt berekend per 100 euro, omdat uit praktijk is 
gebleken dat de waarde dan groat genoeg is om duidelijk weer te geven. Deze prestatie
indicator is nog niet eerder gebruikt. 

5.3 Het opzetten van vragenlijsten 
Voor het verkrijgen van de benodigde informatie over de logistieke keten van de UK en Polen 
zijn er verschillende mogelijkheden. De gegevens die gevraagd worden, zullen niet direct bij 
de Operating Companies beschikbaar zijn. Door een vragenlijst op te stellen en op te sturen 
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naar de Operating Companies kunnen de beschikbare gegevens in de landen verzameld 
worden. De gegevens die beschikbaar zijn bij LSP worden gebruikt om de verkregen getallen 
te vergelijken en om de juiste termen in de vragenlijsten te gebruiken. 

Om de totale kosten in de logistieke keten te bepalen worden open feitenvragen [16] gebruikt. 
Open opinievragen worden gebruikt om de verwachte ontwikkelingen op korte termijn te 
laten beschrijven. Een enkele keer wordt een "ja/nee" vraag gebruikt om zekerheid te krijgen 
over een aanname of onderdeel van bet model. Mogelijk beschikbare informatie binnen LSP 
wordt ter vergelijking achtergehouden. 

Het vergelijken van de logistieke ketens van de verschillende Operating Companies om 
daarvan te leren is aangegeven als bet belangrijkste voordeel voor de Operating Company 
voor bet invullen van de vragenlijst. Voor de UK wordt ook een nacalculatie van bet DR
project genoemd. 

De opbouw van de vragenlijst (zie bijlage 18B en 19B) is dat eerst de algemene vragen aan 
bod komen en vervolgens de vragen over distributie, handling, voorraad en besturing. Binnen 
deze indeling wordt de aanwezige kennis binnen LSP gebruikt om de logistieke keten te 
beschrijven. Deze tekst is aangevuld met een schema van de logistieke keten. De vragen zijn 
genummerd en er is een algemene lay-out voor de gehele vragenlijst gebruikt. Doordat bij de 
opstelling van de vragenlijst al meerdere personen betrokken waren is een proefafname niet 
gedaan. Daarvoor zijn de vragen ook te specifiek. 
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Hoofdstuk 6 Oce UK en Oce Polen 
In dit hoofdstuk wordt voor de UK en Polen de logistieke keten van service-onderdelen dieper 
geanalyseerd. De beide logistieke ketens worden in een model beschreven. 

6.1 De logistieke keten van service-onderdelen van Oce UK 
In deze paragraaf wordt de service-organisatie van Oce UK besproken en het model dat van 
de logistieke keten is gemaakt. 

6.1.1 Operating Company Oce UK 
Oce UK is qua volume een van de grotere Operating Companies binnen Europa, samen met 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Belgie. Het organisatiescherna van Oce UK is 
weergegeven in bijlage 18A. De vragenlijst is naar de Services Director gestuurd. 

In de UK staan in totaal ongeveer 30.000 apparaten van Oce. Om de gevraagde service aan de 
klant te kunnen leveren is een organisatie opgezet met aan het begin van 1999 zo'n 500 
technici. Ondertussen is dat aantal teruggelopen tot 322 technici. Deze technici zijn over 
regio's verdeeld en hebben zich naar SBU gespecialiseerd. De serviceplanning van de 
Operating Company zorgt voor de toewijzing van de opdrachten aan de technici. De technici 
kunnen bij de serviceplanning tevens hun spoedorders doorgeven. Bij een storing van een 
apparaat kan de klant het call centre van de Operating Company bellen. Deze afdeling is 
betrokken bij een pilotproject van Columbus om bij bepaalde storingen te proberen deze 
telefonisch op te lossen of de technicus in ieder geval beter ge'informeerd naar de klant te 
sturen. 

6.1.2 Modellering van de keten van de UK 
In deze paragraaf zijn voor Oce UK de voorraadpunten en de goederenstromen in de 
logistieke keten beschreven. Daarvoor is gebruik gemaakt van de beschikbare kennis binnen 
LSP. Bij Customer Service van LSP zijn er meerdere verzendwijzen bekend die aan een 
spoedorder toegekend kunnen worden. Van de laatste 5 weken van het financiele jaar 1999 is 
het percentage berekend hoe vaak van een verzendwijze gebruik is gemaakt. Dit percentage 
wordt vernoemd bij de beschrijving van de verzendwijze. De logistieke keten is weergegeven 
in bijlage 18C. 

Voorraadpunten 
Oce UK heeft de beschikking over citystocks. De meeste technici hebben een voorraad in hun 
auto. De technici zonder auto werken voornamelijk in het technisch centrum voor het 
reviseren van apparaten. Het NWH is gesloten en de zending vanuit Venlo komt nu op een 
centraal crossdock in de UK aan. Afhaalpunten kunnen worden gebruikt om aan een technicus 
te leveren. 

Line haul transport van Venlo naar de UK 
Van het centrale magazijn in Venlo wordt met een vrachtwagen elke dag een zending pallets 
met kratten vervoerd naar een centraal crossdock in de UK. Daar wordt de zending uitgeladen 
en worden de kratten in kleinere zendingen gehergroepeerd voor de einddistributie naar de 
technici toe. De vrachtwagen vertrekt voor 11.00 uur uit Venlo en arriveert uiterlijk om 21.00 
uur te Coventry in de UK. Van het totale aantal orderregels ging 86% met deze vrachtwagen 
mee naar de UK. 
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Spoedtransport via de lucht en daama in de kratten van de technici 
Met een bestelbus warden de spoedorders vanuit Venlo naar Maastricht vervoerd. Van daaruit 
warden ze naar de UK gevlogen. Een volgende bestelbus vervoert de spoedorders naar het 
centrale crossdock waar ze bij de reguliere orders warden gevoegd. Van het totale aantal 
orderregels werd 14% gevlogen. 

Einddistributie naar de technici en de citystocks 
Vanuit het centrale crossdock in de UK gaat om 22.00 uur een tweede vervoerder aan de slag 
om de kratten bij de technici en de citystocks te leveren. Voor 7.00 uur zijn alle kratten 
geleverd. Van het totale aantal orderregels kwam 97% op deze manier bij een technicus of 
citystock. 

Transport naar Red Star afhaalpunt 
De vervoerder in de UK kan gebruik maken van "Red Star" afhaalpunten om de technici te 
voorzien van service-onderdelen. De technicus moet het onderdeel dan zelf op zo'n 
afhaalpunt komen afhalen. Dit werd voor 0, 1 % van het totale aantal orderregels gebruikt. 

Directe levering aan de klant 
Vanuit het centrale crossdock kan oak direct geleverd worden aan een klant of dealer. Van het 
totale aantal orderregels werd 3% via deze wijze geleverd. 

Directe levering vanuit Venlo aan een klant in de UK 
Met expresse post kan een onderdeel direct naar een klant in de UK worden gestuurd. Dit is 
uitzonderlijk gebeurd en is geen standaard vervoerswijze voor de UK. 

6.2 De logistieke keten van service-onderdelen van Oce Polen 
In deze paragraaf wordt (op een zelfde wijze als voor Oce UK) de situatie besproken van Oce 
Polen. 

6.2.1 Operating Company Oce Polen 
Het kantoor van Oce Polen is pas in 1995 als zodanig opgenomen in de Oce-groep. Voorheen 
was het een geheel zelfstandig bedrijf. Het organisatieschema is opgenomen in bijlage 19A. 
De Service Manager heeft de vragenlijst ontvangen. 

In Polen staan ongeveer 2.500 apparaten van Oce. In de service-organisatie zijn 40 technici 
actief, verdeeld over drie gebieden. Een afdeling "dispatching" binnen de Operating Company 
kent de opdrachten toe aan de technici. De verspreiding van de service-onderdelen naar de 
technici vindt plaats via de vijf regiokantoren vanuit een nationaal rnagazijn in Warschau. Dit 
NWH wordt bevoorraad vanuit het SC in Venlo, waar elke woensdag en vrijdag een 
vrachtwagen vertrekt. 

6.2.2 Modellering van de keten van Polen 

De keten van service-onderdelen voor Polen is weergegeven in bijlage 19C. In Polen is het 
NWH-concept van toepassing. Van het totale aantal orderregels in 1999 was 76% regulier en 
24% spoed. 

Voorraadpunten 
Polen heeft in Warschau een nationaal magazijn en de technici hebben de beschikking over 
een carstock. Daamaast worden er geen voorraadpunten aangehouden. 
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Line haul transport naar het NWH 
Dit is het transport voor aanvulling van het NWH in Polen vanuit het SC in Venlo. Het NWH 
wordt twee keer per week aangevuld. Aan de grens kunnen wachttijden ontstaan door de 
douaneformaliteiten die afgehandeld moeten warden. De reistijd kan tot enkele dagen 
oplopen. 

Leveringen aan de technici via de regiokantoren 
De technici warden twee keer per week regulier bevoorraad. Ze moeten de service-onderdelen 
ter aanvulling van de carstock bij een regiokantoor ophalen. Een regiokantoor is enkel een 
afhaalpunt en kent geen voorraad. 

Spoedtransport naar het NWH 
Als er met spoed een order vanuit het SC in Venlo moet komen wordt dat met expresse post 
opgestuurd naar het NWH. Dit kan twee tot drie dagen duren. 

Spoedtransport naar de technicus 
Vanuit het NWH kan binnen een dag met express post een onderdeel warden geleverd aan 
een technicus via een regiokantoor. 

6.3 Ontvangst en verwerking van de vragenlijsten 
Het invullen van de vragenlijst en het verdere contact met Oce UK is verlopen via dhr. K. 
Harvey, die is aangegeven op het organisatieschema (zie bijlage 18A) als logistics planning 
and contract manager. Het invullen van de vragenlijst voor Oce Polen is door dhr. P. 
Gostkowski, logistiek manager, gebeurd. 

Polen heeft 6 weken na ontvangst de vragenlijst teruggestuurd, de UK na 8 weken. De 
deadline was gesteld 4 weken na ontvangst. Beiden hebben aangegeven dat de vragenlijst erg 
uitgebreid is en dat voor veel vragen een antwoord niet direct beschikbaar is. Dat komt terug 
in de gegeven antwoorden doordat er voor enkele antwoorden een schatting of gemiddelde is 
gegeven. 

De volgende antwoorden van Oce UK waren het opvallendst. Het aantal voorraadpunten daalt 
verder van 6 naar 5 citystocks en van 312 naar 298 carstocks. De distributie van service
onderdelen via de ophaalpunten van "Red Star" wordt niet meer gedaan. Lynx levert vanaf 
het crossdock ook aan de klanten en aan dealers voor dezelfde prijs (17,80 euro) als naar 
technici. Daar wordt dus geen aparte postdienst voor gebruikt. Vanuit een citystock wordt met 
een taxi of een scooter de onderdelen naar de klant toe gebracht waar de technicus zich 
bevindt. De handling die aan Lynx is uitbesteed, is verwerkt in de prijs per drop. Deze kosten 
zijn niet uitgesplitst voor Oce beschikbaar. De handlingkosten van de citystocks zijn 
onderdeel van de huurkosten van de citystocks en warden niet apart aangegeven. De 
orderverwerking van spoedorders in de Operating Company wordt door dezelfde afdeling 
gedaan die de technici inplannen voor de opdrachten. Hier wordt 1 manjaar voor gerekend. 

Door Oce Polen is het aantal voorraad- en overslagpunten niet aangegeven. Voor de linehaul 
van het SC in Venlo naar het NWH in Polen is geen leverprestatie of verwachte levertijd 
vermeld. De gemiddelde levertijd wordt wel steeds langer. In een eerder rapport binnen LISS 
was het nog 7 tot 10 dagen, nu wordt 12 tot 14 dagen geantwoord. De einddistributie naar de 
technici vindt plaats via de regiokantoren, door dezelfde vervoerder als voor de linehaul. Met 
DHL is wel een verwachte levertijd van 1 dag voor spoedzending vanuit het NWH 
afgesproken. Het vaststellen van het verbruik uit het NWH is pas vanaf maart 1999 met 
behulp van het informatiesysteem mogelijk. 
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De ontvangen antwoorden zijn in het volgende hoofdstuk verwerkt met een model in Excel. 
Alleen de kostgegevens die beschikbaar zijn gesteld door de Operating Companies worden in 
dit model gebruikt. Eventueel bekende kosteninformatie binnen LSP wordt gebruikt om de 
informatie uit de vragenlijsten naar juistheid te schatten. De informatievoorziening voor het 
model moet bij verder gebruik ook vanuit de Operating Companies komen. Voor het bepalen 
van de prestatie-indicatoren worden voor zover mogelijk we! gegevens van binnen LSP 
gebruikt. Deze zijn voomamelijk uit de tabel gehaald die de landen hebben opgestuurd voor 
de voorraadanalyse door LISS. De prestatie-indicatoren zijn niet meegenomen in de 
vragenlijsten die zijn verstuurd naar de UK en Polen. 

6.4 Nacalculatie van het DR-project in de UK 
Voor de nacalculatie van het project in de UK wordt de informatie van Oce UK gebruikt, die 
via de vragenlijst is verkregen. Tevens zijn de verschuivingen in de keten besproken met dhr. 
M. Hilton van Oce UK, tijdens een bezoek aan LSP. De totale logistieke kosten in de laatste 
twee kwartalen zijn voor zover mogelijk bepaald met behulp van de vragenlijst (zie bijlage 
22E). De totale logistieke kosten voor service-onderdelen in de eerste twee kwartalen konden 
niet worden vastgesteld. Daarom is gekeken naar de verschillen van het NWH en DR-concept 
en wat de kosten daarvan zijn. Doordat een totaal overzicht aan kosten ontbreekt is ook geen 
conclusie getrokken over de totale besparing of investering. Enkele directe gevolgen voor het 
SC zijn berekend in paragraaf 6.4.2. 

6.4.1 De verschuiving binnen de totale logistieke kosten volgens het model 
De logistieke kosten van de keten van service-onderdelen voor de laatste twee kwartalen van 
1999 vanaf het SC tot aan de technici zijn bepaald in bijlage 22E. De volgende 
verschuivingen van de kosten in de keten hebben plaatsgevonden: 

Distributie 
• De einddistributie naar de technici is volledig uitbesteed en de service-onderdelen worden 

rechtstreeks in de auto's bezorgd. De technici hoeven hun spullen niet meer op te halen en 
kunnen daardoor meer bezoeken per dag afleggen. De rechtstreekse bezorging aan de 
technici had ook gekund met een NWH. Deze distributie werd voorheen met eigen 
vervoer en met logistieke dienstverleners uitgevoerd. Daamaast werd <lit gecombineerd 
met de distributie van supplies. De toerekening van distributiekosten aan service
onderdelen in het NWH-concept wordt daardoor zeer discutabel en een schatting daarvan 
is door Oce UK niet gemaakt. 

• Een deel van de handling die in het NWH plaatsvond wordt nu door de logistiek 
dienstverlener gedaan in het centraal crossdock. Deze kosten zitten verwerkt in de drop 
kosten en worden nu dus toegerekend aan distributie i.p.v. aan handling. 

• Voor het kunnen voldoen aan de eisen van spoedorders vliegt er een vliegtuig van 
Nederland naar de UK om de linehaul in de UK in te halen. Dit zijn extra kosten voor 
distributie. De kosten per vlucht zijn voor 2000 gestegen van 816 euro naar 1113 euro per 
vlucht. De extra kosten van de vliegroute in de laatste twee kwartalen van 1999 zijn 
127.000 euro geweest. 

Vervoer met h 125 102.000 euro 
Vervoer van vi 89 euro 125 11.125 euro 

127.000 euro 

Tabet 6.1 Extra kosten voor de vliegroute 
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• Aile retouren van de technici gaan direct naar het SC in Venlo via de kratten. Er blijven 
geen retouren meer achter in het NWH en dus worden er extra retouronderdelen vervoerd. 

Stocks 
• De voorraad van het NWH is weg in de UK. Oce UK bespaart dus op de kosten van 

ge'investeerd vermogen in voorraad en op risico van incourantie. Oak het aantal carstocks 
is omlaag gegaan. 

f iiiilibiifuiibihiii~ ~ tMiiGiiil•lll!t►iilNNIHhiiiihOHhMHi= 
1.200.000 euro 8% 96.000 euro 

Tabel 6.2 Mogelijke renteopbrengsten door voorraadafname 

• De ruimte van het NWH is niet meer nodig. Op deze ruimte wordt jaarlijks 238.000 euro 
bespaard. 

Tabel 6.3 Besparing op de ruimte van het NWH 

Oce UK is echter bezig met een verhuizing van de kantoren. Er moest een beslissing worden 
genomen om een nieuw NWH te bouwen of om dit uit te besteden. Dat is het bedrag wat 
eigenlijk bespaard is, maar dit is echter onbekend. 

Handling 
• Het personeel voor de fysieke handling in het NWH is niet meer nodig. De directe 

besparing op dit personeel is hier 237.440 euro. 

Tabel 6.4 Besparing op het safaris van het personeel in het NWH 

• De verwerking van afval van de technici dient nu door de logistiek dienstverlener te 
gebeuren. Het afval kan niet in de bestaande capaciteit van een NWH worden verwerkt en 
mag niet worden vervoerd over de grens naar het SC. Tot nog toe gooien de technici hun 
spullen zelf weg, bij de klant of thuis. Door strengere wetgeving zal dit binnenkort 
moeten veranderen. Getracht wordt om dit door de logistiek dienstverlener te laten doen 
binnen de bestaande prijs per drop. Dit zou kunnen, omdat de prijs per drop relatief hoog 
is in vergelijking met andere landen. Hier blijkt het belang van het delen van informatie 
tussen de Operating Companies. 

• Technici kunnen meer tijd besteden aan service door directe voorraadaanvulling in de 
auto. Het aantal technici is hierdoor gedaald. Tezelfdertijd zijn er echter andere acties 
geweest om op het aantal technici te besparen. Het aantal bespaarde technici ( en daarmee 
carstocks) door het DR-project is moeilijk in te schatten. In totaal is het verschil tussen 
het aantal technici begin 1999 en begin 2000 176 technici. Dit is wel een besparing op 
servicekosten. 

Tabel 6.5 besparing op totale aantal technici in de UK 
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Doordat niet is aangegeven wat de stijging is geweest van het gemiddeld aantal bezoeken 
per dag van een technicus, is geen schatting gemaakt van het aantal technici dat door DR 
is bespaard. 

• LSP belast voor de landen met het DR-concept extra kosten door aan de hand van het 
aantal ontvangen orderregels (zie bijlage 22C voor de kosten van de tweede helft van het 
jaar 1999). Voor de UK betekent dit extra kosten van 236.808 euro per jaar. 

Distribution management 
• Voor orderverwerking en voorraadbeheersing bij Oce UK zijn minder manuren nodig. De 

spoedorderverwerking en het toewijzen van opdrachten aan de technici wordt echter door 
hetzelfde personeel gedaan, namelijk de serviceplanning. Deze kosten zijn er daardoor 
moeilijk uit te halen. 

6.4.2 Het Supply Centre in Venlo 
Binnen het SC in Venlo moeten door het DR-project meer orderregels verwerkt warden. De 
Operating Company bestelt nu irnmers per technicus en niet meer voor het NWH. Door de 
toepassing van EDI is dit mogelijk gemaakt. De reguliere orders die aanwezig zijn in het 
systeem warden automatisch gealloceerd. Alleen voor de niet-automatisch alloceerbare 
orderregels is extra capaciteit nodig binnen LSP. 

In het magazijn warden nu meer retouren verwerkt en vraagt het picken van onderdelen voor 
de kratten van de technici meer capaciteit dan het picken voor het NWH van de UK. In tabel 
6.6 zijn de tarieven gebruikt van 1999 uit het LSP-model (zie paragraaf 3.2). Volgens tabel 
6.6 kost de uitslag voor de UK voor de DR orderregels 116.220 euro per jaar meer. 

Aantal Tarid' LSI' Tota.ii Tarid'LSI' Totaal 
onkrrc~cls l itsla~ Order- cum 
l lK •')') (cum) \Cl"\ICl"kin~ 

NWH Regulier 18.154 2,06 37.397 1,35 24.508 

NWHSpoed 6.948 1,93 13.409 4,90 34.045 

50.806 58.553 

DRRegulier 87.279 0,73 63.71 3 0,19 16.583 

DR Spoed 27.762 1,33 36.923 1,81 50.249 

100.63 66.832 
7 

Tabet 6.6 Veranderingen bi} LSP voor uitslag en orderverwerking 
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Hoofdstuk 7 Algemeen model 
In dit hoofdstuk warden de resultaten van hoofdstuk 5 en 6 verwerkt tot een model in het 
spreadsheet-programma Excel. Ten eerste wordt aangegeven hoe het model is opgebouwd in 
Excel. Daama wordt uitvoeriger ingegaan op de in- en uitvoer van het model. Daarbij wordt 
eerst de uitvoer behandeld en daama welke invoer daarvoor nodig is. Bij de totstandkoming 
van het model is oak de uitvoer van het model het uitgangspunt geweest. Een voorstel voor de 
Information Manual wordt gedaan, waardoor informatie voor het model via deze weg 
verkregen kan warden. De gegevens die verkregen zijn via de vragenlijsten worden in het 
model gebruikt. 

7.1 Structuur van het model 
Voor het verwerken van de gegevens is het spreadsheet-programrna Excel gebruikt. Dit 
programma is geschikt om gegevens in te voeren en deze met berekeningen te verwerken tot 
een overzicht. Een antler programrna zou oak te veel programmeertijd gaan vergen, daar de 
ervaring met andere geschikte programma's miniem is. Het LSP-model [22] is oak in Excel 
gemaakt. 

Eerst is de structuur van het model (zie figuur 7.1) bepaald. Om het overzichtelijk te houden 
is gekozen om met verschillende invoersheets te werken voor "distribution", "stocks" en 
"handling & distribution management". De berekeningen zullen in een aparte sheet warden 
gezet. Dat is de ervaring, die is opgedaan bij het tot stand komen van het LSP-model [22]. 

lnvoer: 

Algemene 
vragenlijst 

en 

Tabellen 

Verzendwijzen 
Kosten 
Gebruiksintensiteit 

Prestatie 
informatie 

Voorraadwaarde 
Verbruik 
Voorzieningen 
Auimtekosten 

Prestalie
informatie 

Personeel 
Information Ruimte 

Manual Technici 
Kosten 

Bijlage 22A 
Distribution 1-----~ 

Bijlage 22B ~--~ 
Stocks 

Bijlage 22C 

Handling & 
Distribution 

Management lndicatie voor 
tarieven en 

vaste kosten 

Berekenen van 
de uitvoer 

Bijlage 220 

Output 

Bi jlage 22E 

Bijlage 22G 

Allernatieve waarden voor gebruik van 
transport, voorraden, personae! Scenario 

calculation 

Bijlage 22F 
Scenario 

output 
Tariefaanpassingen 

Berekenen van de 
scenario uitvoer 

Figuur 7.1 Het model in Excel schematisch weergegeven 

De sheet "calculation" bevat de formules die in het model zijn opgenomen. Door hier 
uitgebreid de berekeningen uit te voeren is het gemakkelijker om het model te wijzigen als dat 
nodig blijkt. De invoersheets zijn direct gekoppeld aan de sheet "calculation". De gegevens 
die ingevuld warden, warden direct verwerkt en weergegeven in de sheet "output". 
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De sheet "scenario calculation" (zie bijlage 22D) is een combinatie van invoer en formules. 
De informatie in het model uit de invoersheets en de nieuwe invoer warden gebruikt om de 
kosten voor een scenario te berekenen. 

De sheet "output" en "scenario output" zijn hetzelfde qua lay-out en indeling, alleen de cijfers 
zullen verschillen. De sheet "output" bevat de actuele getallen. "Scenario output" bevat de 
uitkomsten van een ingevoerde scenario. 

7 .2 De u itvoer van het model 
De uitvoer (sheet "output", zie bijlage 22E en 23D) van het model is gemaakt om voor de 
verschillende Operating Companies de logistieke kosten en de prestatie van de logistieke 
keten van service-onderdelen weer te geven vanaf het SC in Venlo tot aan de technicus en de 
klant. De uitvoer is zo samengevat dat het overzichtelijk op een A-4 past, maar toch de 
noodzakelijke informatie bevat. Als een gedetailleerder kosteninzicht gewenst is kan bij de 
invoersheets verder warden gezocht of dienen de logistiek managers van de Operating 
Companies te warden benaderd. 

Bovenaan staat de Operating Company vermeld, waarvan de gegevens door het model zijn 
verwerkt. De uitvoer geeft aan de linkerkant de logistieke kosten weer zoals vermeld in 
paragraaf 5.3. Daarbij zijn alleen de kosten voor de SBU's DPS en WFPS meegenomen, die 
door LSP vanuit Venlo warden bediend. De distributiekosten zijn daarbij samengevat tot de 
kosten voor linehaul, einddistributie, spoed en retourtransport. De kolom "Percentage" geeft 
de verdeling van de totale kosten over distributie, voorraad houden, handling en besturing. 

Aan de rechter- en de onderkant van de uitvoer warden de bepaalde prestatie-indicatoren uit 
paragraaf 5.4 weergegeven en aanvullende informatie over de logistieke keten zoals het aantal 
voorraadpunten en het aantal technici. Voor de verschillende typen voorraadpunten zijn onder 
aan de uitvoer het aantal maanden voorraad voor DPS en WFPS samen weergegeven. De 
cijfers die rechts in de uitvoer staan, horen bij de kosten die met dezelfde kleur in het blok op 
dezelf de hoogte zijn weergegeven. 

In de uitvoer zitten geen formules verwerkt, maar warden de getallen rechtstreeks uit de sheet 
"calculation" gehaald. 

7 .3 De invoer van het model 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de invoersheets van het model en het verkrijgen van de 
gegevens hiervoor door rniddel van een algemene vragenlijst en de tabellen uit de Information 
Manual. 

7.3.1 Gebruik van het model 
De gebruiker van het model dient drie invoersheets te vullen om de actuele situatie vast te 
stellen (zie bijlagen 22A, 22B en 22C). In de sheets zijn de in te voeren cellen weergegeven 
door blank gekleurde cellen. Tarieven die berekend zijn warden in het rood weergegeven. De 
omgeving is groen. 

Invullen van sheet "Distribution" 
In de kolom "usage" wordt met een "1" aangegeven of de verzendwijze wordt gebruikt. Als 
de verzendwijze niet wordt gebruikt dient een "O" te warden ingevoerd. Zodoende is snel te 
zien of voor alle verzendwijzen die warden gebruikt de gegevens ingevoerd zijn. Met deze 
getallen wordt verder niet gerekend. 
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Van de verschillende verzendwijzen dienen de totale kosten en de vervoerde aantallen te 
worden ingevuld. De tarieven worden dan berekend en zijn een indicatie voor het 
doorrekenen van scenario's. De tarieven voor de spoedverzendingen worden per levering 
berekend, het linehaul vervoer per zending en de einddistributie per drop (wisseling van een 
krat). Als de retourstroom van de technici meegerekend wordt in het tarief van de 
einddistributie, worden de kosten volledig toegekend aan de einddistributie en worden geen 
kosten voor retourtransport vanaf de technici berekend. Het retourtransport vanuit een land 
naar het SC in Venlo wordt net als de linehaul per zending berekend. De kosten per zending 
zijn afhankelijk van het aantal pallets wat zich in een zending bevindt. 

Als er vaste kosten zijn bij een verzendwijze kunnen deze in de kolom "Fixed costs" worden 
ingevoerd. Bij het berekenen van een tarief zullen deze vaste kosten eerst van de totale kosten 
worden afgetrokken. 

Voor de einddistributie en de spoedleveringen dient per verzendwijze ingevuld te worden wat 
het actuele percentage is van de leveringen die compleet en tijdig zijn geleverd in de kolom 
"Delivery performance". Deze percentages worden vermenigvuldigd met de aantallen die 
vervoerd zijn om te komen tot een percentage voor de reguliere einddistributie en een 
percentage voor de totale spoeddistributie. 

In de laatste kolom dient het aantal goedgekeurde en gealloceerde orderregels van de technici 
besteld bij de Operating Company worden ingevuld. 

Voor de prestatie-indicatoren van distributie wordt eerst het gerniddelde aantal dagen tussen 
bestelling en ontvangst door een technicus van reguliere orders gevraagd. Van het totale 
aantal spoedorderregels van de technici wordt gevraagd hoeveel van deze spoedorderregels 
binnen drie dagen zijn verbruikt na ontvangst en hoeveel van het totale aantal 
spoedorderregels van een artikelnummer was dat in de carstock is opgenomen. Tenslotte 
wordt het aantal diagnostic en overstock onderdelen gevraagd wat is teruggestuurd door de 
technici van de betreffende Operating Company. 

Stocks 
Hier warden de gegevens gevraagd voor het berekenen van de kosten van het houden van 
voorraad. 

De voorraadwaarde (exclusief voorzieningen) per type voorraadpunt en de totale voorraad 
dienen te warden ingevuld. Als de gegevens van een type voorraadpunt ontbreken is in dat 
geval de totale voorraad niet gelijk aan de som van de opgegeven voorraad in de 
voorraadpunten. De totale voorraad wordt gebruikt om de gerniste renteopbrengsten te 
berekenen. Voor de totale voorraad warden daarna de getroffen voorzieningen gevraagd in te 
voeren. 

Het totaal aan voorzieningen dat gebruikt is voor incourante onderdelen wordt in deze sheet 
ingevuld. Dit totaal wordt beschouwd als de risicokosten van het houden van voorraad. 

De geleverde waarde van de onderdelen uit het NWH en de citystocks en het verbruik van de 
technici uit de carstocks worden daama ingevuld. De voorraadwaarden in de verschillende 
typen voorraadpunten worden samen met het verbruik uit dat type voorraadpunt gebruikt om 
het aantal maanden voorraad te berekenen. 

Van het NWH en de citystocks worden de ruimtekosten meegerekend als kosten voor het 
houden van voorraad. Het aantal vierkante meters voor voorraad in het NWH wordt gebruikt 
voor het doorrekenen van de ruimtekosten voor een scenario met minder ruimte. Voor het 
doorrekenen van de ruimtekosten voor de citystocks wordt gerekend met het aantal citystocks. 
Het aantal vierkante meters in de citystocks wordt hier wel gevraagd. 
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Naast de kosten wordt het aantal voorraadpunten per type gevraagd. 

Het interestpercentage wordt gebruikt voor het berekenen van de gemiste renteopbrengsten. 
Het aantal maanden wat opgegeven wordt, is het aantal maanden waar de cijfers in het model 
op van toepassing zijn. Dit getal heeft invloed op: 
• De interestkosten van de voorraad 
• De ruimtekosten van de voorraad 
• De kosten van handling in het NWH 
• De kosten van handling door de technici 
• De kosten van handling door de logistiek dienstverlener (afvalverwerking) 
• De kosten van handling in de citystocks 
• De kosten van orderverwerking 
• De kosten van voorraadbeheersing 
Dit komt doordat deze kosten per jaar worden berekend en dus voor de betreffende periode 
van het model worden omgerekend. Bij de overige kosten van het kostenoverzicht in de 
uitvoer, wordt er van uitgegaan dat deze kosten gemaakt zijn voor de aantallen die in de 
"workload" zijn opgegeven. 

Per type voorraadpunt wordt aan de rechterkant van de sheet het aantal gevraagd. Voor het 
berekenen van prestatie-indicatoren voor de voorraad dienen de overige cellen aan de 
rechterkant van het model te warden ingevuld. 

Handling & Distribution management 
Eerst worden de gegevens van de handling gevraagd. Voor het NWH zijn dat de kosten van 
het personeel en de kosten van gebruikte hulpmiddelen per jaar. De kosten van hulpmiddelen 
zijn bijvoorbeeld de afschrijvingskosten van heftrucks. Als er handlingkosten bij de citystock 
zijn, wordt er vanuit gegaan dat deze per pick worden berekend. Voor de logistieke 
activiteiten die door de technici worden gedaan, worden de kosten daar rechts van berekend. 
Daarvoor dient het aantal technici opgegeven te worden, de gerniddelde salariskosten per 
technicus en het gemiddelde percentage van de tijd dat aan logistieke activiteiten wordt 
besteed. 

V oor orderverwerking en voorraadbeheersing worden personeelskosten, ruimtekosten en 
kosten van hulprniddelen gevraagd zoals bijvoorbeeld de communicatiekosten. Het aantal 
personeel en de vierkante meters werkruimte worden gebruikt bij het berekenen van een antler 
scenario. Het aantal personeel wordt ook weergegeven in de uitvoer. Voor het berekenen van 
de kosten voor het afhandelen van douaneformaliteiten worden de totale kosten gevraagd. 

Overzicht 
Door nu de sheet "Output" aan te klikken krijg je een overzicht te zien van de verwerking van 
de ingevoerde gegevens. Als er als waarde een "O" staat aangegeven dient er wel rekening 
mee te worden gehouden dat deze activiteit of niet gebruikt wordt of dat de gegevens niet 
beschikbaar zijn. Dat zijn twee verschillende situaties. Als bij de prestatie-indicatoren 0% of 
100% staat aangegeven is de kans groot dat deze waarde niet met de juiste gegevens is 
berekend. Daarvoor zul je terug moeten kijken in de invoersheets. 

7.3.2 Een algemene vragenlijst 
De ervaringen met de vragenlijsten van de UK en Polen zijn gebruikt voor een algemene 
vragenlijst, die als basis kan dienen voor een vragenlijst voor de overige Operating 
Companies in Europa. De vragenlijst (zie bijlage 25) bevat zowel vragen voor logistiek als 
voor controlling. Hiermee wordt een samenwerking tussen deze functies gestimuleerd. 
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7.3.3 Voorstellen voor de Information Manual 
De informatievoorziening voor het model kan structureel plaatsvinden met behulp van de 
tabellen uit de Information Manual, nadat deze daar eerst nog op aangepast zijn. Om de 
tabellen uit de Information Manual aan te laten sluiten op het model in Excel worden de 
volgende voorstellen gedaan (zie bijlage 24). 

F/H-111 
In de Hl 11-tabel staan de totale bruto voorraadwaarden en de getroffen voorzieningen die in 
deze totalen verwerkt zitten. Deze getallen zijn ingedeeld naar SBU en soort voorraad. Deze 
voorraadwaarde wordt in de tabel H-626 verdeeld over de verschillende typen 
voorraadpunten. De tabel F/H-111 hoeft niet aangepast te worden. 

H-626 
De tabel H-626 heet "stocks in months service parts". Voor de ondersteuning van beslissingen 
en een vergelijking tussen landen moeten de maanden voorraad in de verschillende typen 
voorraadpunten worden berekend. Het voorstel voor deze tabel is dan ook om voor het NWH, 
de carstocks en de citystocks apart het aantal maanden voorraad vast te stellen. De totale 
voorraadwaarde in deze punten is dan exclusief de voorzieningen. 

F/H-605 
In de H-605 staat het personeel vermeld dat zich met de logistiek in de Operating Company 
bezig houdt. De kosten die bij dit personeel komen kijken dienen hier ook aangegeven te 
worden, zodat de relatie daartussen meteen duidelijk is. De indeling van het personeel dient te 
gebeuren naar de logistieke activiteiten die zich in de keten bevinden. 

De personeelskosten worden op gen omen in de tabel 605. De "fixed assets" worden opgedeeld 
in ruimtekosten voor de logistieke activiteiten in de Operating Company, de opslag van 
onderdelen in het NWH, de huurkosten van citystocks en doorbelaste kosten van de 
Branchoffices (pick up points). 

F/H-*** 
Voor de distributiekosten moet een nieuwe tabel worden opgevoerd. Deze kosten worden 
opgedeeld in kosten voor het regulier vervoer, het totale spoedvervoer en het retourtransport. 

F/H-670 
De totalen uit andere tabellen dienen hier ingevuld worden, zodat een totaal voor de gehele 
logistiek nog berekend kan worden. 

F/H-671 
In deze tabel zijn de logistieke kengetallen opgenomen. De benodigde getallen voor het 
bepalen van de prestatie-indicatoren van het model voor de distributie, de voorraden en de 
handling en besturing komen dus hierin terug. 

7.4 Gebruik van het model voor een scenario 
Het scenariogedeelte van het model is opgezet met als gedachte dat bepaalde variabelen, 
tarieven en gebruiksintensiteiten veranderen ten opzichte van de reele situatie. Daarbij is niet 
gekozen voor een optimalisatiemodel, maar voor een model dat voor een vastgesteld scenario 
door de gebruiker een totaal berekent. Een optimalisatiemodel zou een optimum kunnen 
berekenen voor de keten die later, in combinatie met de kosten van LSP en de kosten van de 
service-organisatie, een suboptimum blijkt. Het is daarom voor de scenarioberekening van 
belang dat het scenario voor de keten door de gebruiker kan worden opgesteld. De gebruiker 
dient daarbij de gevolgen voor LSP en de service-organisatie zelf in te schatten. 
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Voor het berekenen van een scenario warden de twee sheets "Scenario calculation" en 
"Scenario ouput" gebruikt (zie bijlage 22F en 22G). De actuele getallen uit de invoersheets 
warden gebruikt bij het berekenen van de scenariokosten. 

De gebruiker moet na het vullen van de fovoersheets (distribution, stocks, handling & distr. 
management) de sheet "Scenario calculation" openen. De blanke cellen kunnen daar warden 
ingevuld, de rode cellen zijn berekend en de groene cellen zijn omgeving. 

Distribution 
De kolom "actual costdriver factor" is een factor waar de actuele scenario costdriver mee 
wordt vermenigvuldigd. Als er een nieuw tarief kan warden afgesproken of als er sprake is 
van een nieuwe verzendwijze, dient de kolom "new costdriver instead of actual" ingevuld te 
warden met het nieuwe tarief. Dit laatste tarief heeft de prioriteit over het actuele tarief. De 
kolom "scenario workload" is om de nieuwe aantallen in te vullen die door de verzendwijzen 
warden gebruikt. In de kolom "actual fixed costs included" wordt met een "l" aangegeven dat 
de actuele vaste kosten moeten warden meegenomen en met een "O" dat er geen vaste kosten 
moeten warden meegenomen. Met de kolom "Delivery performance" wordt voor de 
ingevulde aantallen de leverprestatie van de einddistributie en de spoedleveringen 
uitgerekend. 

Stocks 
Bij stocks moet ingevuld warden: het nieuwe aantal voorraadpunten, de voorraadwaarde in de 
verschillende typen voorraadpunten en het verbruik uit deze voorraadpunten. 

Handling 
Bij handling moet voor het NWH ingevuld warden: het aantal vierkante meters van het NWH 
voor opslag, het aantal personeel voor handling en de kosten van hulpmiddelen. Voor de 
berekening van de handling door de technici moeten het aantal technici per SBU warden 
ingevoerd en het percentage van de tijd dat voor logistieke activiteiten wordt gerekend. De 
handling in de citystocks wordt berekend aan de hand van het aantal picks. Voor de handling 
door de logistiek dienstverlener moet een nieuw geschat totaal aan totale kosten warden 
ingevoerd. 

Distribution management 
Voor orderverwerking en voorraadbeheersing dient het aantal personeel, de werkruimte en de 
kosten voor hulpmiddelen opgegeven te warden. Voor douane 

Als er geen actuele gegevens beschikbaar zijn of het vastgestelde bedrag moet warden 
afgerond, kan dat ingevuld warden in de ·kolom "total estimated costs, if no actual available". 
Het bedrag in deze kolom heeft de prioriteit om opgenomen te warden in "Scenario output". 

DR transfer from OpCo to LSP 
In paragraaf 7.5 wordt de koppeling tussen het LSP-model en het ontworpen model in dit 
verslag behandeld. In "Scenario calculation" kan met een inschatting van het aantal 
orderregels voor LSP de te verwachten doorbelasting worden berekend voor een scenario. 
Tevens kunnen voor de activiteiten inslag, opslag, planning & supply, uitslag en 
orderverwerking de kosten voor LSP warden ingeschat. Hiervoor warden de tarieven van het 
LSP-model gebruikt. 

In "Scenario output" staat het resultaat weergegeven. De weergave is qua kleuren precies 
andersom dan de sheet "Output". 
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7.5 Koppeling van het LSP-model en het model voor de logistieke 
keten van service-onderdelen 
De kosten in het beschreven model voor de logistieke keten van service-onderdelen volgen op 
de kosten van het LSP-model [22], dat beschreven is in paragraaf 3.2. Deze twee modellen 
zijn echter niet aan elkaar gekoppeld. Dat wil zeggen dat het model voor de logistieke keten 
van service-onderdelen niet veranderd door aanpassingen in het LSP-model en andersom. Bij 
een berekening van een scenario zal dus nog gekeken moeten warden wat de gevolgen zijn 
voor LSP en voor de service-organisatie van de Operating Company. 

Dit is makkelijker gemaakt doordat onder aan de sheet "Scenario calculation" de kosten per 
orderregel, zoals berekend in het LSP-model, ingevuld kunnen warden. Door het aantal 
orderregels in te schatten dat verwerkt zal warden door LSP voor de betreffende Operating 
company warden de verwachte kosten voor de activiteiten van LSP voor een scenario 
uitgerekend. 

De kosten van LSP, die doorberekend warden aan de keten door rniddel van een 
doorbelasting op DR-orderregels, zijn meegenomen in de uitvoer van het model voor de 
logistieke keten van service onderdelen onder handling als "transfer to LSP for DR". 

De overzichten van de twee modellen verschillen qua weergave en inhoud: 
• Bij het LSP-model wordt het primaire proces gebruikt om de activiteiten en de kosten 

weer te geven. Bij het ontworpen model in dit verslag warden de activiteiten naar soort 
ingedeeld. Alie distributie-activiteiten zijn bijvoorbeeld bij elkaar gegroepeerd. 

• De interestkosten voor de voorraad zijn in het LSP-model niet meegenomen. Er wordt 
geen rekening gehouden met gemiste renteoplJrengsten zoals in het model dat ontworpen 
is in dit verslag. 

• In het LSP-model zijn de indirecte kosten weergegeven zoals "overhead and staff'. Die 
zijn in het kostenoverzicht van de keten niet meegenomen. Deze kosten zijn interessant 
om te beheersen vanuit de Operating Company die directe verantwoordelijkheid voor die 
kosten hebben. Voor het inzicht in de keten en de ondersteuning van logistieke 
beslissingen voegen ze niets toe. 

• In het LSP-model zijn de costdrivers en de kosten per orderregel weergegeven om 
verschillende overzichten naast elkaar te beoordelen. Het model voor de logistieke keten 
van service-onderdelen vergelijkt de kosten van verschillende Operating Companies en 
daarvoor zijn prestatie-indicatoren ontwikkeld. De costdrivers warden in de invoersheets 
weergegeven, maar komen niet terug in de uitvoer van het model. 

• Een overgang van een activiteit van een Operating Company naar LSP is door 
schaalvoordelen en verschillende werkmethoden niet eenvoudig te modelleren. Een 
voorraadverlaging in de keten betekent niet direct dat de voorraad er bij het SC bijkomt. 
De resultaten van zo'n modellering zullen twijfelachtig zijn. Deze directe koppeling van 
de twee modellen is dan ook niet gemaakt. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de oorspronkelijke opdracht, hoe deze is uitgevoerd 
en wat de uiteindelijke conclusies zijn. Tenslotte worden enkele aanbevelingen gedaan. 

8.1 Conclusies 
De oorspronkelijke opdracht betrof het in kaart brengen van de logistieke keten van service
onderdelen en het bepalen van de kosten in de keten. Door het ontwerpen van een model 
hiervoor, is een beheersingsinstrument gernaakt, dat gebruikt kan worden in de ondersteuning 
van logistieke beslissingen. 

In de logistieke keten van service-onderdelen in Europa zijn er twee concepten te 
onderscheiden: het NWH-concept en het DR-concept. Er is gekozen om voor de UK en Polen 
de logistieke keten van service-onderdelen in een model uit te werken. De UK hanteert voor 
de logistieke keten een concept waarbij de carstocks vanuit het SC in Venlo worden 
bevoorraad: het Dr-concept. Polen heeft een nationaal magazijn dat vanuit het SC wordt 
bevoorraad: het NWH-concept. De technici krijgen hun onderdelen uit dit nationale magazijn 
geleverd. Bij het leveren aan Polen dient rekening gehouden te warden met de 
douaneformaliteiten. 

In de huidige situatie warden door de Operating Companies de kosten gerapporteerd aan het 
hoofdkantoor in Venlo. LSP kan hier gebruik van maken om de logistieke kosten in de keten 
van service-onderdelen per land te bepalen en weer te geven in het Parts Cost Budget. Deze 
getallen blijken niet vergelijkbaar te zijn en onbruikbaar voor ondersteuning van logistieke 
beslissingen, doordat onduidelijk is hoe deze kosten zijn opgebouwd en sommige gegevens 
onbetrouwbaar zijn. 

Om de logistieke kosten van de keten weer te geven is een indeling gemaakt van 
hoofdactiviteiten in distributie, voorraad houden, handling en besturing. Deze 
hoofdactiviteiten zijn weer ingedeeld in een volgend niveau van activiteiten. In paragraaf 5.1 
worden deze activiteiten behandeld. Om het inzicht in het ontstaan van de kosten te bewaren, 
blijven bestaande tarieven gehandhaafd bij het toekennen van kosten aan activiteiten. Met 
behulp van een vragenlijst zijn deze kosten opgevraagd bij Oce UK en Oce Polen. Deze 
vragenlijsten waren specifiek voor die landen opgezet. 

Om de kosten te kunnen beoordelen zijn er prestatie-indicatoren verzameld en vastgesteld. 
Deze worden in paragraaf 5.2 behandeld. Voor enkele prestatie-indicatoren zijn in deze 
paragraaf voorbeelden van waarden gegeven, omdat deze al in beperkte mate warden 
gebruikt. Andere prestatie-indicatoren worden nog niet gebruikt en zijn opgenomen in dit 
verslag als aanbeveling. 

De verkregen gegevens uit de vragenlijsten zijn in een model in Excel verwerkt tot een 
samenvattende uitvoer. In deze uitvoer zijn ook de prestatie-indicatoren meegenomen. De 
combinaties van kosten en prestaties van de logistieke ketens van verschillende landen 
kunnen zo vergeleken worden. Daarbij dient altijd rekening gehouden te warden met de 
specifieke eigenschappen van een land en van de service-organisatie in dat land. Het gebruik 
van het model is behandeld in paragraaf 7.3.1. 

Met het model worden aan de hand van de actuele gegevens voor een scenario de nieuwe 
ketenkosten worden vastgesteld. Daarvoor moeten de gegevens van het scenario in de keten 
worden ingevoerd. Het gedeelte van het model voor scenario's wordt behandeld in paragraaf 
7.4. 
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Om het model te testen is gekozen om voor de UK een nacalculatie uit te voeren van het DR
project. De ketenkosten van de eerste helft van hetjaar 1999 (NWH-concept) zouden afgezet 
warden tegen de ketenkosten van het tweede helft van hetjaar 1999 (DR-concept). De 
gegevens voor de twee situaties konden echter niet achterhaald warden en dus kon deze test 
niet doorgaan. De verschuivingen van de kosten in de keten, die wel gedeeltelijk bekend zijn, 
zijn behandeld in paragraaf 6.4. 

Het model voor de logistieke keten van service-onderdelen neemt de doorbelasting van LSP 
aan de Operating Companies voor de DR-orderregels rechtstreeks over uit de rapportering van 
Controlling. Het LSP-model (22] en het model ontworpen in dit afstudeerproject zijn niet aan 
elkaar gekoppeld. Om het makkelijker te maken om in een scenarioberekening de kosten van 
LSP mee te nemen is een gedeelte van het LSP-model overgenomen in een sheet (zie 
paragraaf 7.5). 

Het model voor de logistieke keten van service-onderdelen is ontworpen om de gegevens van 
de UK en Polen te verwerken. De overige landen in Europa hanteren eenzelfde logistiek 
concept als de UK of Polen en de gegevens van deze landen zouden dus met het model 
verwerkt kunnen warden. Dit is echter niet met zekerheid vastgesteld in dit afstudeerproject. 

De ervaringen met het model en de vragenlijsten voor de UK en Polen tijdens het 
afstudeerproject zijn gebruikt om een voorstel te formuleren voor de logistieke 
gegevenstabellen van de Information Manual en voor een algemene vragenlijst. 

8.2 Aanbevelingen 
Tot slot warden in deze paragraaf de aanbevelingen geformuleerd. 

Aanbevolen wordt om de kosten van de logistieke keten van service-onderdelen in te delen 
volgens de beschrijving in paragraaf 5.1. Deze indeling geeft meer inzicht in hoe de kosten in 
de keten zullen warden be"invloed door logistieke beslissingen. 

Voor het verkrijgen van een kostenoverzicht voor de logistieke keten van service-onderdelen 
voor Europa wordt aanbevolen om de algemene vragenlijst aan het einde van het jaar naar de 
Operating Companies in Europa toe te sturen. 

De prestatie-indicatoren die in het model opgenomen zijn, zullen niet allemaal eenduidig 
warden gebruikt in de verschillende landen. Aanbevolen wordt om de prestatie-indicatoren 
voor de logistieke keten van service-onderdelen mee te nemen tijdens overleg tussen 
Operating Company en LSP en de bepaling daarvan af te stemmen. De volgende prestatie
indicatoren zullen bij de Operating Companies niet bekend zijn, maar warden naar aanleiding 
van dit afstudeerproject aanbevolen voor het overzicht in de uitvoer van het model: 
• het aantal diagnostic en overstock onderdelen van de technici gerelateerd aan het verbruik 

van aantallen onderdelen door de technici. 
• het aantal verschillende artikelnummers in het verbruik van een land 
• het aantal verschillende artikelnummers op voorraad in een land 
• de kosten van handling en besturing voor 100 euro verbruik van onderdelen door de 

technici 
• de totale ketenkosten bepaald in het model per 100 euro verbruik van onderdelen door de 

technici. 

Voor de terugkoppeling naar de Operating Companies wordt aanbevolen om voor alle landen 
in Europa jaarlijks de overzichten (uitvoeren van het model) gebundeld op te sturen. Deze 
kunnen in een overleg met de landen worden gebruikt. 

Oce Technologies B.V. 49 Logistics Service Parts 



Afstudeerverslag: kosten in de logistieke keten van service-onderdelen TU/e 

Voor bet bebeer van bet model wordt aanbevolen om deze bij Controlling neer te leggen. Hier 
wordt oak bet LSP-model bebeerd. De afdeling LISS zal, voor de informatievoorziening en 
de verdere ontwikkeling van bet model voor alle landen van Europa, betrokken dienen te 
blijven. 
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Bijlage 3 Kengetallen uit het jaarverslag van Oce 

3000 
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2000 
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.~.NN•""''i 

- ~ ~,,,._,:7·"·'·_,.- --- - - - - - - ----! 
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Verdeling aantal werknemers per geografisch gebied (x 1000 werknemers) 
1999 Percentage 

Nede rl and 4.155 19% 

Duitsland 3.144 14% 

Frankrijk 1.606 7% 

UK 1.104 5% 

Rest of Europe 3.454 16% 
United States 7.103 33% 
Rest of the wo rld 1.191 6% 

Total 21 .757 100% 

Verdeling aantal werknemers per werkgebied (x1000 werknemers) 
1999 Percentage 

Resea rch and Development 1.780 8% 
Manufacturin g and Logistics 3.507 16% 
Facility Services 4.198 19% 
Sales 4.926 23% 
Service 5.322 25% 
Accounting and other staff 2.024 9% 

21.757 100% 



Aantal technici in 1999 (incl. Technici PPS) 
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Bijlage 5 Aantal orderregels verwerkt bij LSP in 1999 

DR in Europa Aantal reguliere Aantal Totaal aantal % spoed van 
orderregels in 1999 spoedorderregels orderregels in 1999 het totaal 

in 1999 
Nederl and 232.059 74.380 306.439 24% 
Duits lancl 143.39 1 126.654 270.045 47% 
UK 87.279 27.762 I 15.04 1 24% 
Be l gie/Luxem burg 87 .1 8 1 31.368 11 8.549 26% 
Noorwegen 17.585 2. 182 19 .767 11 % 
De ne marken 14 .1 27 1.2 15 15.342 8% 
Frankrij k 8. 133 1.397 9.530 15% 
Oostenri_j k 2.450 3.563 6.0 13 59% 
Ie rl an cl 1.367 1.787 3. 154 57 % 
Totaa l 593 .572 270 .308 863 .880 3 1% 

NWH in Europa Aantal reguliere Aantal Totaal aantal % spoed van 
orderregels in 1999 spoedorderregels orderregels in 1999 het totaal 

in 1999 
Frankrijk 28.23 1 11. [40 39.371 28% 
UK 18. 154 6.948 25 . 102 28% 
ita l ie 16.250 9.217 25.467 36% 
Spanje 12.023 5.934 17.957 33% 
Zweden/Fi n lancl 8.760 2.524 11.284 22% 
Tsjechi e 5. 120 1.065 6. 185 17% 
Po le n 3.652 1. 164 4 .816 24% 
7,w itse rl ancl 3.342 535 3 .877 14% 
Po rt uga l 2.552 - 2.552 

Hongarij e 1.583 685 2.268 30% 
Oostenrij k 154 4.565 4.7 19 97% 
T otaa l 99 .82 1 43.777 136.650 27% 



Bijlage 6 Spoorboekje voor de onderdelen passing lngangsdatum 11-11-ss 
Iour ·orders Orders Picken en Factureren Verzenddag 

bij G.L. ter besch. pakken en 
I voor MGPO voor grouperen 
! 

09.00 uur 07.30 uur 16.00 uur 

ALCO vr-ma-di-do vr-ma-di-do vr-ma-di-do ma-di-wo-vr ma-di-wo-vr 
·, 7.30 uur 9.00 uur 16.00 uur 15.00 uur 

APW Ju nvt do 7.30 uur do 16.00 uur vr vr 
BELSA xxxxx ma-do 7.30 uur ma-do 11.00 uur ma-do ma-do 18.00 uur 
ARUS ma-do di-vr wo-ma vr-di vr-di 
BRUN ma-do di-vr wo-ma vr-di vr-di 
CAFR vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CAAM vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CAHO vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CAIT vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CAMI vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CANE vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CASG vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CAAU vr 9.00 uur ma 7.30 uur di 14.00 uur wo 16.00 uur do 13.00 uur 
CSFR wo 14.00 uur wo 14.30 uur do 16.00 uur vr vr 13.00 uur 

vr 14.00 uur ma ma 16.00 uur di di 
OMAR xxxxx ma-do 7.30 uur ma-do 11.00 uur ma-do ma-do 15.00 uur 
FRAC do-ma-wo do-ma-wo vr-di-do vr-di-do ma-wo-vr 

7.30 uur 10.00 uur 11 .00 uur mits voile auto 
GRFR wo-vr do-ma do-ma vr-di ma-wo 13.00 uur 
HKOC bo do vr ma 14.00 uur di WO 

HKOC - --iu ma di WO do do 
IKON LU wo-ma do-di ma-do di-vr di-vr 
IREO xxxxx wo 12.00 uur wo 13.30 uur wo 14.30 uur wo 15.00 uur 
ITAA ma-do di-vr di-vr 12 .. 15 uur di-vr di-vr 
ITAL ma-do di-vr di-vr 12.15 uur di-vr di-vr 
LIMA ma. 12.00 uur di 7.30 uur di 16.00 uur WO do 
MESL 10.00uur 12.00 uur 16.00 uur 8.00 uur 14.00 uur 

ma-wo-do ma-wo-do di-do-vr wo-vr-ma wo-vr-ma 
MFUS wo-ma do-di ma-do di-vr di-vr 
NORG xxxxx di-vr di-vr di-vr di-vr 
OBS lu vr-ma-di-do vr-ma-di-do ma-di-wo-vr ma-di-wo-vr ma-di-wo-vr 

7.30 uur 9.00 uur 08.00 uur 15.00uur 
OBS bo maandag maandag vrijdag maandag maandag 

7.30 uur 9.00 uur 12.00uur 7.30 uur 12.00 u 
OCCA Ju di 9.00 uur wo 7.30 uur wo 16.00 uur do do 
OCEC vr ma di WO WO 
OCEP ma-wo 10.00 u ma-wo 14.00 u di-do 15.00 u wo-vr 13.0 u wo-vr 14.00 u 
OCHK bo do vr ma 14.00 uur di WO 

OCHK lu ma di WO do do 
OCHU di 9.00 uur di 13.00 uur wo 14.00 uur do vr 
OCJP bo WO wo 12.00 uur do 14.00 uur vr ma 
OCJP lu WO wo 12.00 uur do vr vr 
OCMA bo WO do vr 14.00 uur ma di 
OCMA Ju ma di WO do do 
OCSI bo do vr ma 14.00 uur di WO 

OCSI lu ma ma 12.00 uur di 16.00 uur WO WO 
OCTL bo do vr ma 14.00 uur di WO 
OCTL lu wo 7.30 uur wo 9.00 uur wo 16.00 uur do do 
OCTW bo di WO do 14.00 uur vr ma 
OCTW lu di WO do vr vr 
PSDE ma-wo 9.00 uur ma-wo 10.00 uur ma-wo 15.00 uur di-do 10.00 uur di-do 14.00 uur 
PSSG lu ma ma 12.00 uur di 16.00 uur WO WO 
PSUS ma-di-wo-do-vr ma-di-wo-do-vr ma-di-wo-do-vr di-wo-do-vr-ma di-wo-do-vr-ma 

7.30 uur 9.00 uur 16.00 uur 15.00uur 
OMS vr ma di WO WO 
REPR/SCOR lu vr 7.00 uur vr 8.30 uur vr 15.00 uur vr 16.00 uur vr 16.00 uur 
REPR/SCOR bo vr ma di do vr 
SETZ 10.00uur 12.00 uur 16.00 uur 8.00 uur 14.00 uur 

ma-wo-do ma-wo-do di-do-vr wo-vr-ma wo-vr-ma 
SPAS vr 9.00 uur vr 12.00 uur ma 10.00 uur ma 11 .00 uur di 12.00 uur 
SPMA di 12.00 uur wo 7.30 uur do 11 .00 uur do 12.00 uur vr 12.00 uur 
SVEK di-do di-do 13.00 uur do-ma 12.00 uur do-ma 12.00 uur vr-di 
SVEN di-do di-do 13.00 uur do-ma 12.00 uur do-ma 12.00 uur vr-di 
UANA wo-ma do-di ma-wo di-vr di-vr 
Ubix wo 7.30 uur wo 10.00 uur wo 16.00 uur do do 15.00 uur 
USRE wo-ma do-di ma-wo di-vr di-vr 
WENE di-do wo-vr wo-vr do-ma vr-di 



Bijlage 7 Versch,illende verzendwijzen voor spoedorders 

Bi_j de akk ling Customer Servi ce wordt bij het verwerke n van de spoedorders aangegeven in het 
inl'ormati csysteem met welkc verzendwi_j ze het onderdeel wordt geleverd. Hier wordt elke week een 
uitdraa i va n gc rnaakt. Deze data wordt in het systeern voor een beperkte peri ode van 3 rn aanden bewaard. 
Om loch ccn hce ld le kri_j gen van de mate va n gebruik van een bepaalde verzendwij ze in een land , zijn de 
spocdordcrrcgc ls per vcrzend wij ze van de laatste vij f we ken van het boekjaar 1999 opgetcld . Daarna is 
vast ges te ld we lk percentage dat is van het totaal aantal spoedorderregels die voor cen bepaald land 
vcrwc rkt wordcn. Dczc gegevens staan weergegeven in onderstaande tahel. Tevens wordt het totaal aantal 
spoedordcrrege ls per land in 1999 weergegeven en we lk percentage dat is va n het totaal voor Europa. 

Land Verzendwijze Percentage Totaal aantal Percentage 
spoedorderregels 
1999 

Nederland Zelf afhalen door de technicus 1% 
In krat met de requliere orders 79% 
EMS 15% 
Post 2% 
Taxi-bezorging 2% 

Totaal 100% 743801 24% 

Frankrijk Auto 84% 
DHL 1% 
In de krat met de reguliere orders 15% 

Totaal 100% 125371 4% 

Duitsland Afhalen door technicus ze lf 0 ,1% 
Klanten levering met German 14% 
Parce l 
In krat met de requl iere orde rs 84% 
Techn icuslevering naar klantadres 1% 
met Unidata day 
Totaal 100% 1266541 40% 

Belgie Koeriers-bezorqinq 6% 
In krat met de requliere orders 49% 
Taxi-bezorqinq 0,3% 
Waterdicht verpakken 44% 
Totaal 100% 313681 10% 

ltalie Auto 2% 
DHL 98% 
Totaal 100% 9217 1 3% 

Polen DHL 100% 1164 I 0,4% 

Portugal DHL 100% 

Honqariie DHL 100% 685 1 0,2% 

Zwitserland OHL 100% 5351 02% 



Noorwegen Auto 22% 
OHL 28% 
Mee in krat met de requliere orders 50% 
Totaal 100% 2182 1% 

Zweden OHL 100% 2524 1% 

Denemarken In krat met de requliere orders 100% 1215 0,4% 

UK OHL 0,01% 
Klantleveringen via de lucht en Oce 2% 
UK 
Klantleveringen auto Oce UK 5% 
In krat met de requliere orders 51% 
Technicusleveringen Oce UK via 41 % 
lucht 
Red Star lucht Oce UK 0,3% 
Totaal 100% 34710 11 % 

lerland Auto 29% 
OHL 71 % 
Totaal 100% 1787 1% 

Oostenrijk OHL 3% 
In krat met de requliere orders 2% 
Net 94% 
Totaal 100% 8128 3% 

Spanje OHL 100% 5934 2% 

Tsjechie Auto 32% 
OHL 68% 
Totaal 100% 1065 0,3% 

314085 100% 

Gebruik van verzendwijze in Percentage van het totaal aantal 
1999 spoedorderlines 
In krat met regulier orders 65% 
DHL 7% 
German Parcel 6% 
Technicus leverin g via lucht UK 5% 
EMS Nederland 4% 
Waterdicht verpakken Belgie 4% 
Auto Frankrijk 3% 
Overig 1999 6% 
Totaal 100% 



Bijlage 8 Voorbeelden van een faxorder aan customer service 

Oce-Poland Ltd. 

FROM: TO: Oce-Technologies B.V. 

Oce-Poland Ltd. Name ANNA KOSKA 
LOGISTICS 

Attn. Ms. I. Jeucken 

02-232 Wars-zawa Dept. Dept. LOGISTICS 
Copy to topuszanska 53 

Tel. ( +48) 22 8680146 Date 19-06-2000 To fax 0-03177-3595429 

Fax. (+48) 228682861 Our ref. 066 / 05 / KMA Your ref. 

Number of pages : 1 

Re: Order parts for Oce-Poland Ltd. 

Please send to Poland by Truck: 

1 109309 LOGBOOK 3165 ED.1 

2 1019949 COVER 

3 1045180 OGE 2400/2500 MASTERBEL T 

4 1068094 Test Chart 1 A4 

5 1068117 Cleaner A-Kit 

6 1929023 CLEANER- K 

7 1932360 CLUTCH 

8 1932805 ROLLER.CLEANER 

9 1932904 NTC 

10 1932915 SHAFT 

11 1933200 MOTOR 

12 1933363 ROLLER 
-

13 1947490 Testcard 19 A4 

14 1948808 bundle 06w03 

15 1969907 FEEDING ROLLER ASSY 

16 1987994 CLEANER-P,old 1987995 

17 1990072 CLEANER ASSY EU 

18 2333311 BELT, TIMING - 2004 D3M09 

19 26901463 ~'-"' OCE 3121 DRUM 500 COP 

20 2906356 TTF BELT 

1 

1 

3 

2 :) 

2 

11 

2 

28 
1 

5 

1 

2 

1 :-:-:i 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

5 



Oce-Hungiria Kft. (91650) 0rdernr. URG-2000/051 
Date March I 7, 2000. 

Fax to: :.tesm. M+L / Parts, Oce Venlo 

Faxnr.: 
From: 

00-31 -77-359 5440 
Mr. Balazs Szabo 

URGENT 
24 HOURS SERVICE ORDER 

Type Qu~mtity Art. Code Description Price 
(in NLG) 

l. 1900 l 1067.463 GLASS PLATE 59,03 
2. 9400 1 2954.987 GLASS PLATE 24,77 
3. 9400 2 7097. 030 FIRMPACK CONTROLLER 4.0 188,89 
4 . 9400 2 2953.512 FIRMPACK ENGINE R3.3 9,09 
5. 9400 2 2967. 7 17 FIRMPACK SCANNER R3.2 CJ.09 
6. 75 00 2 242 1. 106 · CYLINDER 136,85 

CONFIR.'\,L.\.TIO::'{ (Oce Venlo) 

r r----- /'~ 
\ '-' y 

/I I Oce-Hung:iria Kft. (De1: nr. : 91808) I X I Hun utca 2. 1 
/ 

' 1135 BUDAPEST \_j 

HUNGARY 

Oce-Hungaria Kft. (Deb. nr.: 91807) I 
Hun utca 4/b. I 
1135 BUDAPEST 
HUNGARY 



Bijlage 9 Voorheeld van een EDI-order aan customer service 
Overzicht spoedorders niet te alloceren of zonder prijs 

Gebruiker: OLI 

KLant 00092133 

Ordnr klant: 60230803 
Kontaktpers: 
Vervoerswij: LA 

Artikel Aantal Status Beschikbaar 

0001035521 000004 
000 1037645 000002 
0001055234 000001 
0002920802 000002 
0002955257 000002 
0003993360 000001 
0005753750 000002 51 

2.624,000 
3.363,000 

693, 000 
931,000 

66,000 
41,000 

1. 813 I 000 

R SCHOLEY 
33 PICCADILLY ROAD 
GB S64 8LG SWINDON MEXBOROUGH 

374 

PD Loe Foutboodschap 

460,000 
141,000 

58,000 
267,000 

66,000 
32,000 

1.669 ,0 00 TOP-PROBLEEM (VRMG COOR 



i Bijlage 11 De logistieke gegevenstabellen uit de Information Manual 

De afcle ling LISS heeft om de kosten van de clistributie te bekijken de toegang tot de 
gegeve nstabe llen van: 
• H-626 Voorraad in maanden service onderdelen 
• F/H-605 Personeel logistiek 
• F/I-I-670 Opcleling van de logistieke kostenpost 
• F/H-6 7 1 Logistic Keyfigures 
• F/H-111 Voorraclen en voorzieningen 

De F-tabellen staan voor de buclgetten en de I-I-tabellen voor de gerealiseerde bedragen. Deze 
wo rclen per kwartaal cumulatief ingevu ld . De cijfers gerapporteercl in het vierde kwartaal zijn 
dus de jaarcijfers. 



, , w'. ~'7 •- ·· ':.': < ... ,,., ,;,.;- ,:;/.\ t . . ,-c ,·-- .,.;,c -·~ ,.;, 
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Company Nr. 
. ·,. ' 

.. ; · ; ;, -

Oce Report period LOGISTICS 

FY 2000 Amount in Stock in months service parts* 
Table H-626 

Gross stock value end current quarter Value of Stock 
delivered in 

Warehouse Car Total service parts months 
v.t.d. 

1 2 3 4 5 I 

VLV/LV/2200/2210** 1 
Toner 2 
Consumables (exct .toner) 3 
Other Service parts 4 
1799/1999/Duolex** 5 
Toner 6 
Consumables (excl .toner) 7 
Other Service parts 8 
3045/3055 9 
Toner 

. 
10 

Consumables (excl .toner) 11 
Other Service parts 12 
2375/2400/2465/2450/24 75/3075/ 
2500/2600/31 00(successor)** 13 
Toner 14 
Consumables (excl .toner) 15 
Other Service parts 16 
3116/3121 /3133/3140 17 ! 

Toner 18 I 

Consumables (exc: .toner) 19 
: 

I Other Service parts 20 
3145/3155/3165 21 i ! 

. . ----
I D.P.S. Toner 22 I ; 

I ! 
Consumables (e:,c: .tonen 23 

I Other Service parts 24 ! 

Colour Systems 25 I i 
Toner 26 
Consumables (excl .toner) 27 
Other Service parts 28 
Miscellaneous D.P. ** 29 
Toner 30 I : 

Consumables (excl .tonerl 31 
Other Service parts 32 
Total D.P. 33 
Toner 34 
Consumables (exci .toner) 35 
Other Service parts 36 
Total N.P.S. 37 

; 

Toner 38 
Consumables (excl.toner) 39 
Other Service parts 40 ! 
Total Workshop 41 ~1ttD11~1~~~ ~M~tW½mtlTu\11'\Wtl~ : 
Toner 42 
Consumables (excl .toner) 43 

I Other Service parts 44 
Total D.P.S. 45 I 

I 

Toner 46 i 
Consumables (excl .toner) 47 
Other Service parts 48 I 



Oce 
FY 2000 

Company Nr. 

Report period 

Amount in 

Table 

Total field-
Toner(+ Developers EP/POD) 

49 
50 

User charge 51 
Other Service parts 52 

P.P.S. Toner+ Developers 54 

User charge 55 

LOGISTICS 

Stock in months service parts· 

H-626 
Gross stock value end current quarter Value of Stock 

delivered in 

Warehouse Car Total service parts months 
y.t.d. 

2 3 4 5 

Total worksho,:, 53-
~O;_;t....;h.;;.er_S.;;..e.;.rv'-"'ic'""e ..... P;..;;a_rt_s _______ ~5_6_ -----+------+-----i 
Total P.P.S. 57 

Toner+ Developers 58 1------+-----+-----+-------+------1 
User charge 59 1------+-----+-----+-------+------1 
Other Service parts 60 
Diazo •• 61 
Consumables 62 
Other service parts 63 
PPC Analoq •• 64 
Consumables 65 
Other service parts 66 
PPC Dioital •• 67 
Consumables 68 
Other service parts 69 

W.F.P.S.~M_ic_r_o_•• ___________ ,_7_0,_,_ ____ .,....i -----+-! -----ti--
Consumables 71 1 

Other service parts 72 ; I 
c:olders 73 
Consumables 7 4 
Other service parts 75 i 
Plotter/Printers/Devices •• 76 
Consumables 77 
Other service oarts 78 
Total software T.D.S... 79 
Miscellaneous T.D.S... 80 
Consumables 81 
Other service oarts 82 

Total D.G. ,.,. 84 

Consumables 85 
Other service parts 86 

1--...;.;..._.;._~;....',1,;.._IJ _______ -+-~·' ' " '. ., .. ,.,: r-----t------t-----1 
Consumables 88 
Totalworksho- 87 ~ 

1-0t'--h"'"er'-s'-e'-rv_i.;.c-"-e""'o..;.;a...;rt_s ______ __,1-8;;.;9;_ '------+------+-----, 
Total W.F.P.S. 90 
Consumables 91 

1------+-----+-----+-------+------1 
Other service parts 92 : 
Total 93 
Total O.P.S. 94 

Total Total P.P.S. 95 
Total W.F.P.S. 96 
In section RN an enumerator of the code numbers for consumables and toners are given. 
See section P table 626 and section R chapter II for an enumeration of the categories . 
General: P.8.A. 's at 100% value. Toner not included for W.F.P.S. 

1999.12.01 I 
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Company Nr. 

Oce Balance date 

FY 2000 Amounts in 
Table 

Logistics (FrE's in numbers): 

Logistics manager 

Other personnel 

General 

Planning/stock control 

Warehousing/internal transport 

Other oersonnel 

Material manaqement 

Planning/stock control 

Order processing 

Warehousing/internal transport 

Other oersonnel 

Distribution machines 

Planning/stock control 

Order processing 

Warehousing/internal transport 

Other personnel 

Distribution surmlies 

Planning/stock control 

Order processing 

Warehousing/internal transport 

Other oersonnel 

Distribution service parts 

Total personnel loQistics • 

,'..1anJfacturing (FrE~ in nur:;JerE'): 

Production 

Workshop 

C f on 1aurat1on D01nt 

Production machines 

Supplies 

Chemicals/Developer/Toner 

Belt/Masters/OPC 

Production consumables+ suoolies 

Production executive management 

Quality control 

Production administration 

Other 

Production manaQement + staff 

Allee. from aux. cost centers 

Total oersonnel manufacturina* 

Facility services (FrE's in numbers): 

Site employees Oce payroll 

Other F.S. emolovees Oce oavrcll 

Total personnel facility services 

Site employees non-Oce payroll 

1999.12 .01 I 

LOGISTICS/MANUFACTURING/FACILITY SERVICES 

Personnel logistics / manufacturing/ facility services 
H-605 

End current auarter 
Actual Budget 

1 2 
1 
2 

(1+2) 3 
4 
5 
6 

(sum 4-6) 7 
8 
9 

10 

11 
(sum 6-1 11 12 

13 
14 
15 
16 

1sum 13-16) 17 
18 

19 
20 
21 

1sumJ8-2')j 22 I 

r:.f -12•1 7 +22;! 23 I ' ' 

I 
! --- ·------

L I 

isum 24-2 6) 21 I j 

28 
29 
30 

1sum 28-30) 31 
32 
33 
34 
35 

(sum 32-35) 36 
37 

(27 +31 +36+37) 38 

39 
40 

(39 + 40)! 41 

I 42 



Oce 
FY 2000 

Company Nr. 

Balance dale 

Amounts in 
Table H-670 

Personnel general +plannJstock contr )order processing 
Personnel warehousing/internal transport 2 
Personnel other 3 

Total costs of eraonnel sum 1-3 4 

Total fi>Ced assets costs 5 
Gross freight costs lo/from suppliers 6 

Gross lreight costs to/from customers / 
Gross freight costs internal 8 

LOGISTICS/MANUFACTUFIING 

Breakdown of categorial costs logistics and manufacturing 

Lo istics 
Materials Disfribut. Distribu1. Distribut. 

consumables serv. >arts 

2 3 4 

Frei hi char ed to customers 9 
t--:::--:-"c--"-c~~.c..:c:.--=-===-==--"'-'===L::.== --_j~:..J-----_jl------- 1--- - - · . - - - --

Total net frei ht costs sum 69 10 

Handling costs (intoul) 
Storage costs 
Packing materials 
Provision lor stocks 
other remaini 

,__ _____ ,__ ____ ____, 

11 
12 
13 
14 
15 

Distribution Total 
machines lo lstlcs 

5 6 

Production 
machines 

7 

Manuf acturi 
Production Workshop/ 

cons.+su I. cont. olnt 
8 9 

Total 
manutacturln 

10 

- ·---· .. ·--i--- ----+------t------t------+------+------+-------i Total other re costs 
r-;;T::o:-ta:-;1-re~m-a-;ln~i ==~s==------- ----l=:.!..!.=~...!..:::+----- -1---------+------- - - 1------t------t------t------t------t------t--------1 
"s::-:u:-;:-b;-:to:-::ta7"11;-:-o-:::;l-:--:st~lc-;&;--'ma'-"'--n-u7f.-c-os--:-ts-----.....1.:..~:!.J.-!~-----l-----+- - --- - -

sum 11-15 16 
10+16\ 17 

Alloc. 
from: 

Total lo lstic costs 
Allee. from 

Housing 
Purchase 
Maintenance & repair 
Personnel 
T raining 
B.LM. 
Olhe r 1 

Other2 

Lo istics 
Total manufacturln costs 

Allocation of total 
logistic costs to: 

4+5+ 17 18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

~um 18·26 

sum 18·28 

- D.PS. :HJ 
-P.P.S. 31 

r--_W_._F_.P_.S--'-. --------- - ----·---L3'.'..':2 ~-- - - --- -·---·····-·· ··-· ·· .. ······· ·----· _ ..... __ ··· - ·---- ~----~------1 

Corrections: ~~---- · · - - l--
Freight charged to customers (positively staled) 1 ·3 
Frei ht from su lie rs (in landed cost ) r. ~ ,1 

Real lo is tic costs ~ 27 ,33+34) 3~ --~ ~--·~=·--_· 
lQg9. l2 .01 i - Th~ Jmoun ls rc~(J/ (Cd in lhlaliflctihou!Ubc 1~po1tcd\vilh a1 11it , tJ~ '"" 'H" { J I, .,,11 1-,c-·_-l_l_llc-- c-0_11_~'°-.I- ILul_a_li_n_li1-,e-10-.--'-------'------------------------~ 



Company Nr. 

Oce Report period LOGISTICS 

FY 2000 Amount in Logistic key figures 

Table H-671 
D.P.S. P.P.S. W.F.P.S. Total 

1 2 3 4 
Logistic activity 

Machines: 

Number of machine movements: 1 

Number of order(line)s shipped out: 

Supplies: Order lines 2 

Orders 3 

Servi ce parts: Order lines express 4 

Order lines regular 5 

Orders express 6 

Orders regu lar 7 

Loqistic service level 

Machines : % Performance shipped 8 
I 

out in week requested I 
I 

i 
Supplies: % Full perform ance si· I I 

i 
I to customers I I i 

I I 
I Service c;aris : % Full periorr.12;1ce ~ '.) I I 
I I 

I ! % Car stock coverage 11 
I 

I 
i i ! i -------

1999.12.01 



Company Nr. 

Oce Balance date Stocks and provision for stocks 
FY 2000 Amounts in 

Table H-11 1 

End current auarter 

Total Provisions Stock • purch. 

stocks• on (1) from Grouo-cies 

1 2 3 

Newly manufactured 1 

Remanutactured 2 

I To be remanufactured/ in remanufacturing 3 
' ··-

Machines/optionals ~ (sum 1-3) 4 

Supplies 5 

Toners 6 

Consumables 7 
Other Service parts (excl consumable/toner) 8 

D.P.S. Miscellaneous 9 

Semi-finished products 10 

Raw & auxiliarv products 11 

Sub-total /sum 4-11) 12 

Showroom 13 

Trial 14 

Unbilled contracts 15 

Total O.P.S. (sum 12-1 5) 16 

Newly manufactured 
171 

Remanufactured 18 
tr" ; 

i 
To be remanutactu red/ in remanufacturiRq . . I I 

Machines/optionals " (sum 17-19) 
~-- I i 

I , 
,.~upphes 

~7oners + dtweloper~ 

Spare partc 

Expendables (U.C.-materia'l 

P.P.S. Miscellaneous 

Semi-finished products 

Raw & auxiliarv oroducts 

Sub-total /sum 20-271 

Showroom 

Trial 

Unbilled contracts 

Total P.P.S. (sum 28-3 1) 

Newly manufactured 

Remanufactured 

To be remanufactured/ in remanufacturina 

Machines/ootionals '* (sum 33-35) 

Supplies (excl. tonersi 

Toners 

Consumables 

Other Service parts (excl. consumables) 

Miscellaneous (incl. Software) 

W. F.P.S. Semi-finished products 

Raw & auxiliarv products 

Sub-total (sum 36-43) 

Showroom 

Trial 

Unbilled contracts 

Total W.F.P.S. (sum 44-47) 

Total (16+32+48) 

' I 21 . 
I I 

! "2 I i ~ I 

I 23 : 
24 
25. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 I 
37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
1999.12.01 j • Gross value · ·Exel. showroom and trial 

I 

' 

I I 
I 

I ! 

i ] 

I 
i 

' ' i 

! ! 

I I 
i i 
I ! 
j 

! 
I 
I 

Provisions 

on (3) 

4 

I 
I 
I 

; 
! 
i ' ! 
' 

' 
I 

i 

l l 
! 
I 
I 
I 

! 

I i 
I ' 
i i 

I 

I 

I 
I I 

! 



Bijlage 12 Welke tabellen zijn er ingevuld in 1999? 

In o ndcrstaandc Labe l staat weergcgeven welkc gegeve nstabe llcn er door een land gehecl o f gedeelte lij k 
1. i_jn in gcv ulcl. De H staat bie r voor geac tualisce rcl e tabellen en de F voor budgettabellen . De 111 -
tahc llc n worden gcbruikt voor de j aarrekenin g e n dienen verpli cht ingevuld te worclen. D e tabell e n die 
met cc n ' ·(1" bcginnen worden gebruikt voor logistieke rapportering. 

OpCo H-111 F-111 H-670 F-670 H-605 F-605 H-626 F-671 
Nede rland + + + + + + + -

Du its la ncl + + + - + + - -
Be lg ie + + + - + + + + 
UK + + + + + + + -

Noorwege n + + + - + + + -

De ne rnarken + + + - + + + -

Frankrijk + + + + + + + + 
Oostenrijk + + + + + + + + 
Ierlancl + + + + + + - + 
Itali e + + + + + + + + 
S panj e + + + + + + + + 
Po len + + + + + + - -

Zw itserland + + + + + + - -

Hongarij e + + + - + + - + 
Tsjechi e + + + + + + + -

Portu ga l + + + + + + - -

Zweden + + + - + + - -

Finland + + - - - - - -

In de tabe l betekent "+" dat de tabe l gehee l of gedeelte lijk is ingevuld en" - " dat deze niet is 
ingevu lcl. 



i Bijlage 16 Vijf niveaus van activiteiten 

Nivea u I 

Nivea u 2 

Niveau 3 

Niv eau 4 

Niveau 5 

Fysieke Distributi e 

Wa rehousing Extern Transport 

In s lag Ops lag Uits lag 

Ord erpicken Groepage 

Pi ckbon pakk en Naar loc atie !op en 

"Ee n al le so mvattend e inv entarist ati e van activi teiten kan ni et warden gegeve n en is ao k niet 
z. in val . Welk ni vea u va n activiteite n mae te warde n ge koze n, is ni et in het alg emee n te zeggen. 
Hoc lager hct ni vea u, des te nau wke uri ge r de ka stent aereke nin g en des te grot er de 
hest uri ng slast." 



Bijlage 17 Veranderingen in bet Supply Centre door Direct Replenishment 

Doorcbt de grote landen Frankrijk, de UK en Duitsland in 1999 direct beleverd warden vanuit 
het SC in Venlo zijn er enke le kostenverschui vingen geweest in de keten. Voor LSP in Ven lo 
zijn de vo lgende verschillen vastgesteld bij Controlling tussen de kosten van 1998 en 1999. 

Orderprocessing Kosten '98 (euro) Kosten '99 (euro) Verschil ( euro) 
F ijndi stributi e 143.395 269.092 

NWH 363.932 268. 184 

Totaal 507.326 537.276 29 .949 

Uitslag Kosten '98 ( euro) Kosten '99 (euro) Verschil ( euro) 
F ij ndi stri bu tie 652.082 787.309 

NWH 591.276 505 .057 

Totaal 1.243.358 1. 292.366 49.008 

lnruimen -/- I 1.798 

Orderlines Aantal in '98 Aantal in '99 Verschil 
Reguli e r 602.000 77 1.000 169.000 
S poecl 297.000 338.000 41 .000 
Totaal 899.000 1.1 09.000 210.000 
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Bijlage 18B Brief en vragenlijst voor Oce UK 

Oce UK Ltd . 
General Management 
Mr. J. Duffy, Service Director 

Telephone 

+31 77 359 4299 

Dear Mr. J. Duffy, 

Fax 

+ 31 77 359 5463 

Oce N.V. 

Contactperson project: 

Boas Bie ring s (7B2 l 9) 

Logistics Service Pa rts 

St . Urbanusweg 43 

P.O. Box 101 , 5900 MA Venlo 

The Nethe rlands 

Venlo, 

April 5, 2000 

Within the department Logistics Service Parts in Venlo a model for the logistic chain of service parts in Europe 
(from the Supply Center in Venlo to the customer) is designed. This costmodel will be wseful for Venlo and the 
Operating Companies for supporting decisions concerning the logistic chain and it's performance. If more countries 
in Europe have been approached, the model can also be used to benchmark similar logistic activities. 

Enclosed is a project questionnaire, with questions on different aspects of the logistic chain and especially on the 
costs that arise in the chain, to verify the model. The experiences with the questionnaire, the answers and building 
the model wi ll be used to advise on the contents of the current Information Manual. 

The questionnaire also has the purpose to establish the realized savings caused by the Direct Replenishment 
project that was finished in 1999. 

I would like to ask Oce UK to cooperate by providing the required information. 

Best regards, 

Gerard Pieterse 
General manager 
Log ist ics Service Parts 

telephone +31 77 359 22 22 fax +31 77 354 47 00 telex 58037 trade register Venlo 12002283 



Modeling the supply chain of service parts in the UK 

In th is questi o nna ire the suppl y chain of service parts has been divided in di stribution, handling, stocks 
and di stributi on manage ment. The numbers of quarte r 3 and 4 o f 1999 are asked, because Direct 
Reple nishme nt sta rted half 1999 in the UK. If you can not find a prec ise answer, please give your best 
estimate. The servi ce parts in thi s questionnaire consist of toner, consumables and service parts that are 
dis tribut ed in the log isti c chain of service parts. 

1. General 

I ) Ske tc h yo ur present organi zat io n struc ture on service and parts logistics with names and functi o ns . 
S tart top down with the service director and logistic manager(s). 

2) What is the pop ul ati on-data per SBU at the mo ment? 

SBU Number of machines 
DPS 
WFPS 
PPS 
Total 

1) List th e number o f stoc k keeping units by type. 

Stock keeping units 1999 Estimated 2000 
Na ti onal Wareho use 
Sa te llit e stocks 
Branc hes 
C it ys tocks 
Pick up points Red Star 
Carstocks 

4 ) Wh ,11 is the average amou nt of space (ni2) used ror storage and handling in the c itystocks and at the 
ce ntral c rossdock'? 

5) What is the number o r technicians per SBU? 

ti=T,m1m&1u11m,J®'''11tt1m@&11,¥1m:, 

6) What is cons idered to be the cost of a second vis it o f a technic ian in the UK and how was th is 
ca lculat ed·/ 

SBU Second visit cost NWH 1999 Second visit cost DR 2000 
DPS 
WFPS 
PPS 

7 ) What is yo ur second visi t rate per SBU? 

SBU Second visit % 1999 Targets Second visit % 2000 
DPS 
WFPS 
PPS 



X) What is the average annual sa lary cost of a serv ice field tec hni c ian'/ 

SBU Average annual salary 
cost field technician 

DPS 

WFPS 

PPS 

2. Distribution 
The distribution of service parts fro m Venlo to the technic ians can be divided in different sections. 
These different sec tions are shown in the enclosed figure at the end of thi s document and are furth er 
defined in the tex t below. If these texts or this figure are not right, please adjust them. To quantify 
the use o f a de li ve ry route the pe rcentages of orderlines in the last five weeks of the financi a l year 1999 
we re used. The Cus tome r Service department in Y enlo has processed these orderlines for the UK. 

In th e "de li ve ry rout e" co lumn the (R) stands for Roaclfre ight and the (A) for Airfreight. 

Order Delivery Routes in Description Pere. 
Scorpio (and SAP) 

Regular FP0004 (KR) Inni ght di stribution of tote bins 68% 

48 hour UP0002 (KR) Inni ght 48hour orders in the to te bins 16% 

241wur UP000I (LA) Innight 24hour order 13% 

24 ho ur UP00 I I (RA) lnnight Reel Star 24 hour de livery 0 , 1% 

4X hou r UP00 l2 (RR) Inni ght Red Star 48 ho ur de li very -

24hour UP0021 (GA) Delivery to customer/dealer 1% 

4X hour UP0022 (G R) Delivery to customer/dealer 2% 

Total 100% 

I ) W hat arc o the r de li very routes in Scorpio, except the ones me ntioned in the table above·) How 
ofte n were they used? 

Delivery routes in Description Number of orderlines 
Scorpio in Q3 and Q4 1999 

2) What arc the expectat ions on th e use o r the different deli very routes in 2000? 

Linc haul di stribution by road o r Trunking (KR+RR+GR) 
T his is th e distribution of orders (in tote bins) from Venlo to the central crossclock in the UK. This is 
done hy Are na. According to the orclerlines at Customer Service of LSP 86% o f the total orclerlines 
follow thi s way o f di s tribution. 

> ) W hat arc the number of freight clays and the total fre ight cos ts of thi s section o r distribution in 
quarter] and 4 of 1999"1 

4 ) Ho w is th e cost of fre ight per day calculated ( fi xed + variable part) on the invoice? 

5) O n w hich indicato r does the variable part fluc tuate (costclriver)') 

6) How a rc these costs (to tal , fi xed and variable) expected to change for the year 2000'1 

7) What is the average number of pallets pe r fre ight'1 

8) Wh a t is th e ave rage time needed for the line haul distribution? 



l)) What is the reliability of the line haul freight? How often did Arena miss its connection in quarter 
~ ,md 4 of l 9l)9 and what is the agreed target rcliability'7 

Urgent distribution hy airfreight (LA+RA+GA) 
Urgent orders that can't go along with the line haul distribution by road follow by airfreight. The plane 
!'lies from Maastricht to Coventry. Egetra docs the distribution to Maastricht. Lynx does the 
distribution in the UK from the airport to the central crossdock. Of the total orderlines 14% went by 
airfreight to the UK. 

I 0) How arc the costs of this part of distribution calculated for Egetra and for Lynx on the invoice? 

I I) What were the total costs of delivery hy Egetra to the airplane in quarter 3 and 4 of 1999? 

12) What were the total costs of delivery by Lynx from the airplane to the crossdock in quarter 3 and 4 
or 1999? 

I:~) What is the I imc needed by Egetra and Lynx for this transport? 

14) What were the number of flight days and the total airfreight costs in quarter 3 and 4 of 1999? 

15) What a1-c the fixed costs per flight and what are the variable costs per (extra) kg? 

I Cl) What is the maximum number of kg's per flight" 

17) How much time is needed for the plane to fly from Maastricht to Coventry? 

18) How ol"ten was the connection missed at the central crossdock in quarter 3 and 4 or 1999 and what 
is the agreed reliability? 

I l)) How ,11-c the costs or urgent distribution by airfreight expected to change for the year 2000? 

Technician- and citystocktransport (KR+LA) 
A ftcr th e central crossdock the final (mile) distribution of the tote bins takes place directly to the 
carslocks and the citystocks. The tote bin is dropped at the technician and returns arc taken back to the 
c rnssdock. Lynx docs this distribution. After the crossdock 97% of the total orderlines followed this 
way or distribution. 

20) What is the cost per drop (fixed and variable) by Lynx to a technician or citystock? (The return to 
the central crossdock included.) 

21) How does the dropcost depend on the region where the tote bin is dropped? 

22) vVhat part or the dropcost is for the return of the tote bin to the central crossdock? 

23) What was the total number of drops to the technicians and citystocks by Lynx and the total costs of 
thL:sc drops in quarter 3 and 4 or 1999'7 

24) How arc these costs ex pec ted to change for the year 2000'1 

25) What arc the agreed delivery performance targets of the final mile? How often were technicians 
not repl enished on time in quarter 3 and 4 of 1999? 

Dcl1vcrv from a citvstock 
There arc dillc rcnt ways service parts are delivered to a customer or technician from a citystock. A 
technician can pick it up himse lf or a cab, courier or other way of distribution delivers it to him . 



26) Do deliveries from a citystock always go directly to the customer or is it also poss ibl e that they go 
direct ly to a technician or pickup point? 

27) What are the poss ible ways or delivery from a citystock'I 

2X) How is the cost of a delivery for each way of delivery from a citystock to a technician or customer 
calcu lated (fixed+ variable part)? What is the costdriver of the cost of delivery? 

2() ) What is the number of deliveries from a citystock for each way in quarter 3 and 4 o f 1999? 

30) What were the total cos ts for each way of deli very in quarter 3 and 4 in J 999? 

3 1) In what order of pri ority are the different ways of delivery from a citystock used'! 

32) What is the time needed to deliver to a technician/customer from a citystock? 

:n) Fi 11 in the total costs of di stribution from the different citystocks in quarter 3 and 4 of 1999. 

Total costs of distribution in Q3 and Q4 1999 
Cit ys toc k I 
C it ys tock 2 
Citystock 3 
C it ys tock 4 
Citystock 5 
C it ystock 6 

34) I-lo w are these costs expected to change for the year 2000? 

.l"i) Wh,11 are the ex pectati ons on the use of citystocks in the future? 

Dclivc rv to a Red Star pick up point (RA+RR) 
Ucc UK can use pick up points to deliver an urgent order to a technician. The technician picks up the 
p,irt hcl'ore he visit s a customer. This way of distribution was used by 0, I% of the total orderlines. 

36) How is the cos t of a de] i very to a pick up point of Red Star from the central crossdock calculated 
on the invoice (l'ixed + variable part) ? 

37) What is the number o f deliveri es to pick up points of Red Star in quarter 3 and 4 o f 1999? 

:IX) Wh,ll were the total costs of de li veries to pick up points o r Red Star in quarter 3 and 4 in 1999? 

.'19) I-l ow ,11-c these costs expected to change for the year 2000'1 

40 ) Wh ,1t is the ave rage distance and time a technician travels to pick up a part at a Red Star pick up 
point '1 

4 1) Arc there other ways of delivery from a Red Star pick up point, bes ides that the technician picks it 
up himself'! What were the costs of these deliveri es in quarter 3 and 4 of 1999'! 

42 l Whal arc the ex pectations on the use of Red Star pick up locations for 2000 '? 

43) Wha t is the target de li very performance on thi s deli very ro ute and what was the performance in 
quarter 3 and 4 of 1999? 

Customer/dea ler deliveries from the crossdock (GA+GR) 
From the crnssdock there are service parts that go directly to the customer or dealer. This way of 
di stributi on was used by 3% of the total orderlines . 



44 ) How arc the customers/dealers de livered directly from the crossdock? 

4'.i) How is the cos t pe r delivery ( fix ed and variable part) to a customer or dealer from the centra l 
crnssdock calculated on the invoice? 

46) What was the number or de liveri es to c ustomers or dea lers from the central crossdock in quarter 3 
and 4 of 1999·1 

47) What we re the total costs of deli veri es to customers or dealers from the central crossdock in 
quarter 3 and 4 of 1999'1 

4X) How are these costs expected to change for the year 2000? 

49) What is the time needed to de liver to a customer from the central crossdock? 

'.iO ) What is th e target de livery pe rformance on thi s de li very route and what was the performance in 
quarte r 3 and 4 o f 19997 

Return frci!!ht 
The re turn fre ight is the di stributi on o r service parts comin g from customers and the carstocks to the 
centr,tl crossclock . From the crossdock the return parts go back to Venlo with a truc k of Arena. 

'.i I ) What we re the total costs o f re turn fre ight of servi ce parts by Lynx fro m the customers and 
c,irstocks to the central crossdock in quarter 3 and 4 of 1999 '1 

'.i2) Ho w is th e cost (fi xed and variabl e part) of a re turnfre ight from the central crossdock to Venlo by 
Are na calculated'! 

53 ) W hat were the total cos ts of return fre ight from the central crossdock to Ve n lo in quarter 3 and 4 or 
1999 (the rcturnshipments fo r c learance of the N ati ona l W arehouse excluded)') 

54) How arc these costs ex pected to chan ge for the year 2000? 

OHL dc li vcrv 
If it' s necessary, a service pa rt can be di stributed directly from Vento to a customer by OHL. This is 
not a stand ard urge nt delive ry route for service parts and has been used only on excepti o n. 

55) Do yo u expec t an inc rease in th e use or OHL de liveri es in the future ? 

Techni c ian tra ve llin!! time 
The techni c ian is the pe rson, whi ch takes the service parts lo the customer and installs the servi ce part 
in th e mac hine in need o f a new part. 

'.i6 ) What was th e percentage or time a techni c ian spe nds on tra ve lling to a customer, lo home and for 
pi ck in~ up a part in 1999 and what are the targets for 2000? 

'.i7) 'vVhal is the average di stance a technic ian trave ls to and from a customer? 

58 ) What was the cost or petrol fo r the techni c ians' cars in quarter 3 and 4 of 19997 

_"i<J ) Wha t is the pe rcentage or visits a techni c ian needs a service part to fix the machine'1 

Other frci c>: ht cos ts 

60) /\re there o th e r fre ight costs hes icles the ones mentioned heforc'1 



61 ) How much arc these costs and fo r what are they c harged'1 

3. Handling 
The physical handl ing in the U K consists o f degrouping the line haul for de live ry to the techni c ians and 
th e grnup i ng ur the rcturnshipments at the crossdock. It a lso consists of the rece ipt of goods at the 
c it ys tocks and th e recei pt hy the tec hnici ans. 

I ) How arc the ph ys ica l handl ing cos ts ( fi xed and variab le part) at the central cross clock calculated 
on the in voice of Lynx? 

2 ) What were the costs of degro up ing the line hau l at the centra l crossclock in quarter 3 and 4 o f 
J l)Yl)'/ 

1) W hat were th e costs of g roupin g the returns at the central crossdock in quarter 3 and 4 of 1999 (the 
c learance of the Nat io na l W arehouse excluclecl)? 

4) How arc the ph ys ical handlin g costs at a citystock calcula ted '! 

.'i) Ho w much were the handlin g costs at the c ilystocks in quarte r 3 and 4 o f 1999? 

6) Wha t pe rcentage o r hi s time does a techn ic ian spe nt on administration (phys ical ha ndling, 
orderprocessi ng and stockcontrol )? 

7) What a rc the savi ngs on personnel caused by the loss of handling in the Nationa l W arehouse for 
the year 2000 '1 

4. Stocks 
The cos ts o r stocks arc di vided into the cost of invested capital , space and obso lescence stock. Toner 
and consu111ablcs th at arc d istr ib uted in the logist ic chain of serv ice parts are cons idered to be part of 
the se rvice stock asked in this ques tionnaire. 

l11 \·es tcd capita l 
Thi s is th e to ta l stock va lue and how it is divided ove r the carstocks and each of the c itys tocks. T his 
c,1pital can·t he used fo r o the r in vestments, so the opportunity cost is a cost of inventory . 

I ) What was the tota l UK stoc k value pe r SBU at the end of 1999'? 

R§fii§i,@ii!--:ri•IIM'l,,1161¥~ 

2) What was the stock va lue in each citystock and what was the tota l stock va lue of the carstocks at 
the e nd or I 999 (sec table be low)'l 

.1) W hat was the va lue or deli vered service parts from each c itys tock and the carstoc ks in quarte r 3 
and 4 of 1999'1 

Total stock value Delivered from stock in 
Q3 and Q4 1999 

Ci tys tock I 
Ci tys tock 2 

C it ys tock 3 

C:itystoc k 4 
Ci tys tock .'i 
Ci tyst ock 6 
Tota l ca rstocks 



4) Hu w ;1re the stock values and de li vered from stock expec ted to change for the year 2000? 

.'.i) What pe rcentage is used in th e UK fo r miss in g interest (opportunity cos t)'7 

Space ror stocks 
For the carstoc ks. a part or the lease cost o r the car is considered to be the cost o f space. For the 
ci tys tods. it is the re nt tha t's be ing paid per month. 

6 ) What is the lease cost of a technici an ' s car pe r month '1 

7 J What arc the c it ys toc k re nting costs pe r month pe r c itystock'1 

Citystock number Citystock renting cost 
per month 

Citystock I 
Ci tystock 2 
Ci tys tock 3 
C it ys tock 4 

C it ys toc k .'.i 
C it ystoc k 6 

8) How arc these costs ex pected to change fo r the year 2000? 

L)) \Vhat arc the sav in gs o n not needing the space of the Natio nal Warehouse? 

Cost o r o bso lescence stock 
T he pro visio ns th at arc ca lc ulated fo r the ex istin g marketable and unmarke tabl e stock are used to 
est ah I ish the cost or obso lescence stock. 

I 0) W hat is the to tal of provision s for service parts stock in the UK at the e nd o r 1999 and what tota l 
ol provisio ns is ex pec ted at the e ncl of 2000'1 

I I ) What was the tota l addit io n and what was the tota l withdrawa l of the provisions for stock in the 
UK in 1999·1 

12 J What we re the provi sions fo r each c itys tock at the e ncl of 1999 and what were the total provisio ns 
rm the carstocks at the e ncl of 1999? 

Provisions 1999 
Cit ys toc k I 
C it ys tock 2 

C it ystock 3 

C it ys toc k 4 

C it ys toc k .'.i 
C it ys tock 6 

Tota l cars tocks 

T ota l 

5. Distribution management 
The ac tiv ities o f distribut io n manageme nt a re cons idered to be orde r process ing and s tock contro l. 
O rder process ing (order entry) is the rece ipt o r orders for se rvi ce parts al the Operating Company. 
Stoc k control cons ists of ac ti viti es concernin g the stoc k leve l control , the de finiti o n of the normstock 
and part s ava i labi I ity. 

Oth e r re levant activiti es in the se rvi ce organi zati on arc call intake, call screening and serv ice plannin g. 
T hese :1rc se rvice costs, hut do have influence over the logist ic cos ts and arc therefore inte resting. Call 



intake rece ives all the calls from the customers. Call screening is the te lephonic consult to avoid a visit 
by a fi e ld technician. Se rv ice planning is considered to be the assignment of jobs to available 
tec hnicians in the field. 

T he costs of these activities have heen divided into the cost of personnel , workspace for the personnel 
and othe r costs. 

Pe rsonne l 
The cost o 1· an activ ity is the perce ntage of time personnel spend on an ac tivity multiplied by the cost of 
I hat pe rso nne l. The cost of personnel consists of the salary costs, social charges, education costs and 
trave lling expenses . 

I) \Vhat arc th e costs of pe rsonne l for the activities mentioned , at Oce UK'1 

Activity Number of personnel Total cost of personnel for this 
activity 

Order entry 

Stock co ntrol 

C lil intake 

Call sc reening 

Se rvice planning 

Total 

2) Ho w :ire th ese costs ex pected to change in the year 2000? 

3) What we re the savin gs on personnel caused by the Direct Repleni shment projec t? 

Workspace 
T he cos t or workspace is the cost of that part o f the building be ing used by the pe rso nne l of a certain 
:1c l i v i ty. The costs of workspace consist of rent or depreciation costs of the building, energy costs , 
insu r:1n cc and repa ir & maintenance. 

4 ) Wh :1t were th e costs of space for the mentioned act iviti es in quarter 3 and 4 in 1999 al Oce UK? 

OceUK Costs of work space Q3 and Q4 of 1999 
Rent or dep rec iati on costs buildings 

(,as. wa ler. e lec tri c it y. heating 

Mai nte nance and repair 

In surance 

Tota l 

Activity Number of m2 used Total cost of space for this activity 
O rder e ntry 

Stoc k control 

Ca ll int a ke 

C ill sc1cc ning 

Service p lannin g 

T o tal 

:'i) How arc these cos ts ex pected to change in the year 2000? 

O thc1· C()Sts 

These arc the cos ts or reso urces, hard - and software be ing used to accomplish the mentioned activ ities. 
These costs co ns ist o f th e cost of de preciation of the assets be ing used (compu te rs, desks , faxe s), 
de preci atio n ol sort ware, aud iting and consulting expenses (a ll ocation from BIM and IS included), 
tc lcplw nc/ tc lcx/postagc costs . printing and stationery cos ts and expenditure for material s and too ls. 



6 ) W hat were the o the r logisti c costs for the me ntioned ac ti vities in quarte r 3 and 4 in 1999 at Oce 
UK'1 

OceUK Costs 
Cost or deprec iati on of the equipment being used 
Cost o f so ft ware deve lopment and deprec ia ti on 

Te lephone/t e lex/postage, printin g and stati o nery costs 
To tal 

7) Ho w arc these cost di vided over Lhe fo llowing activities '1 

Activity Other costs 
Order processing 
S toc k contro l 
Call intake 

Ca ll sc reenin g 
Service p lannin g 
Tota l 

~) How ,ire these costs e xpei.:tcd to change in the year 200() ') 

') ) /\ re th ere other log isti c costs th at are not mentioned in thi s questi o nna ire and how muc h were these 
costs·1 



Customer/dealer de livery OHL express 

ai rp ort 
NL 

Urge nt orders Air 

LA+ RA+ GA 

airport 
UK ___ _..x 

Supply Centre 
Ven lo 

X = Cross dock 

Line haul Road 

Trunking 

KR+RR+GR 

Return 
Central 

Crossdock 

Citystock 
drop 

LA+ KR 

Final Mile 

De live ry from citys tock 

Return 

Te chni cian Drop 

LA+KR 

Delivery to Red Star 
RA+RR 

u 
X 

Pick up point 

Cus tom er/Dea ler del ive ry GA+GR 

Return 

Customer I 
Dea ler 
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Bijlage 19B Brief en vragenlijst voor Oce Polen 

Oce Poland Ltd . 
Service 
Mr. A. Szopa, Service Manager 

Te le phone 

+31 77 359 4 2 9 9 

Dear Mr. A. Szopa, 

Fax 

+ 31 77 359 5 4 6 3 

Oce N.V. 

Conlactperson project: 

Boas Bierings (78219) 

Log istics Service Parts 

St . Urba nusweg 43 

P.O. Box 101, 5900 MA Venlo 

The Netherlands 

Venlo, 

April 4, 2000 

Within the department Logistics Service Parts in Venlo a model for the logistic chain of service parts in Europe 
(from the Supply Center in Venlo to the customer) is designed. This costmodel will be useful for Venlo and the 
Operating Companies for supporting decisions concerning the logistic chain and it's performance. If more countries 
in Europe have been approached, the model can also be used to benchmark similar logistic activities. 

Enclosed is a project questionnaire, with questions on different aspects of the logistic chain and especially on the 
costs that arise in the chain, to verify the model. The experiences with the questionnaire, the answers and building 
the model will be used to advise on the contents of the current Information Manual. 

I would like to ask Oce Poland to cooperate by providing the required information. 

Best regards, 

Gerard Pieterse 
General manager 
Logistics Service Parts 

telephone +31 77 359 22 22 fax +31 77 354 47 00 telex 58037 trade register Venlo 12002283 



Modelling the supply chain of service parts in Poland 

In th is questi o nn a ire the suppl y c hain of service parts has been divided in d istribu tio n, ha ndlin g, stocks 
and d istribution manageme nt. T he numbers o f I 999 are asked a nd the expec tati o ns fo r the year 2000. If 
you can not find a preci se answer, p lease g ive your best estimate . T he serv ice parts in thi s 
question naire cons is t o f tone r, co nsumables and service parts that are distr ibuted in the logis tic cha in of 
serv ice pa rts . 

1. General 

I ) S ke tc h yo ur present organi za ti o n s tructure o n serv ice and parts logisti cs with na mes and func tio ns. 
S tart to p down with th e service d irecto r a nd logis tic ma nager(s) . 

2) Whal is the po pu lati o n-data per SBU? 

SBU Number of machines 
DPS 

W F PS 

PPS 

T otal 

3) Li s t the numbe r o r stock keeping units by type. 

Stock keeping units 1999 Target 2000 
N ati o na l Ware ho use 

Branc hes 

Othe r pi c k up po ints 

Ci tys tocks 

Cars tocks 

.. . 

4) W hat is the numbe r o f techni c ia ns pe r SB U? 

ma;,:mm&iU/IE»P]MU,iiil!idlmi!ii,ifi.ioll, 

."i) W hat is cons ide red to be the cost o f a second vis it o f a techn ic ia n in Po land and ho w was th is 
cal c u la ted (see table be low)? 

(1) Wha t is yo ur second vis it rate per SB U in 1999 and what is the target fo r 2000? 

DPS 

WFPS 

PPS 

7) \Vhat is the average ann ua l sa lary cost of a technic ian? 

SBU Average annual salary cost 
technician 

DPS 

WFPS 

PPS 



2. Distribution 
The di stri bution of servi ce parts from Venlo to the customer can be divided in different sec ti ons. These 
dilTcrc nt sec ti o ns arc shown in the e nclosed fi gure and are furthe r de fined in the text be low. If this 
figure or these texts are not right please adjust them. To quantify the use of the delivery routes the 
pe rcentage o r order I ines processed hy Customer Service of LSP Venlo a re used . 

Delivery route Orderline 
Percentage 

Rc \!u lm Line haul from V enlo to the Nati onal Warehouse in Poland 76% 
Urgen t DHL de livery from V enlo to NWH in Poland 24% 

Tota l 100% 

Linc ha ul di stri buti on to the Nati onal Warehouse 
This is the distribution of orders from V enlo to the N ational W arehouse in Poland. Raben does this 
di stribution . 

I ) How is the cost of fre ight calculated per day (fixed+ variable part) on the invo ice of Raben 'J 

2) What were the total number of freight clays and the total fre ight costs of the line haul in 1999'? 

3) Arc these cos ts ex pected to chan ge for the year 2000'? 

4) What is the average number o r pall e ts per fre ight'1 

:'i) What is the average time needed fo r the line haul distribution fro m Venlo to Po land and what is the 
;1vcrage wa iting time at the border of Poland '/ 

6 ) What is the target delivery performance for the line haul d istributi on and what was the delivery 
performance in 1999'1 

DHL ur \!e nt de li verv to Warehouse 
All urge nt orders that arc rece ived in Ve nlo and can' t go along with the line haul are de livered to the 
Na ti ona l Warehouse in Po land hy DHL express de live ry. 

7) What were the total cos ts of DHL deliveries o f service parts to Poland in 1999? 

:--: ) What was the total number of OHL deliveri es of servi ce parts in 1999? 

lJ) What is th e target de livery pe rformance for OHL deliveries and what was the delivery 
pe rfo rmance for DHL in 1999? 

Ur\!e nt delivery in P o land 
A rte r an urge nt orde r has arrived at the Nati o nal Warehouse in Poland , it is del ivered directly to the 
technician. The urge nt orders that come strai ght from the National Warehouse are also de livered 
directl y to th e tec hni c ian . 

I 0 ) W hat a rc the di lle rent de li very routes for an urgent order or a serv ice part to a customer or 
tec h111 c ian·1 

I I ) Ho w is the cos! or a delive ry (fi xed and variable part) calculated per de li very route? 

12) What were the costs and number of urgent de live ri es for these different ways of de livery to 
custo mers and technicians in 1999? 

Delivery Route Total costs in Estimated costs Number of urgent 
1999 2000 deliveries 1999 



11 ) In what order oJ' priority are the different de live ry routes used'? 

14) What is the average time needed for an urgent de livery from Yenlo to Poland and from the 
National W arehouse to the technician'? 

15) What is the targe t de live ry performance for urgent deliveries and what was the pe rformance in 
1999·1 

Branch de li very 
T he technicians have to pick up the ir regular orders at a branch o ffic e. This is not a stock point, just a 
pi c k up point. The branches rece ive orders from the National Warehouse. 

16 ) How arc the regular orde rs de li vered from the National Ware house to the branches? 

17) How is the cost of a branch delivery calculated (fixed + variable part) on the invoice? 

I 8) What were the total costs of branch deliveri es in 1999? 

19) What was the number of branch de live ries in 1999? 

20) What is the average time needed to deliver to a branch? 

Rctu rnfrci ldlt 
The re turn fre ight is the distributio n o f ser vice parts coming from c ustomers and the carstocks to the 
National Wareho use. From the N ati onal Warehouse a returnshipment is send to Yenlo. 

2 1) How arc the re turns delivered from the techni c ians and customers to the National Warehouse? 

22 ) How is th e cost of a return de li very from the technic ian or customer to the National Ware house 
cal culated '' 

21) Whal were th e total costs of returns to the National Warehouse in 1999'1 

24) What was the number of re turn deliveries from the technicians to the National W arehouse in 1999? 

25) What were the to tal costs o f returnshipments and the number of returnshipments to Yen lo in 1999? 

26) How arc the cos ts for returnfreight ex pected to change for the year 2000'1 

Tec hni ci an tra vell in\! time 
The tec hni c ian is the person who gets the part at a branch offic e and install s the servi ce part to the 
machine in need of a new part. 

27) What was the pe rcentage of time a technici an spends on travelling to and from branches'' 

28 ) W hat is the pe rcentage of time a technic ian spends on trave lling to and from a c ustomer ') 

29 ) What was the cost o f pe trol f'or the technicians ' cars in 1999'? 

10) What is th e pe rcentage of visi ts a technician needs a service part to fix the problem'J 

1 I ) What are the main targets l'or the technici ans to improve in th e year 2000? 

O th er frci\!ht cos ts 

12) Arc there othe r J're ight costs bes ides the ones mentioned be fore (custom c leara nce is conside red to 
he di stributi o n management)'1 



11) How muc h a re these costs' 1 

3. Handling 
T he physical handlin g in Poland consists of handlin g- in the line haul from Vento into the National 
W are house and handling-out the ord ers for the tec hni c ians and customers from the Nati onal 
Wa re house. It is a lso the handling of the returns to prepare a re turnshipment for departure. The costs of 
handling cons ist of pe rsonne l, workspace and used resources . The costs o f space consist of rent or 
deprec iat io n cos ts o r the buil d ing, energy costs, insurance and repa ir & maintenance. The workspace 
docs not i ne t ude the space used fo r storage of the servi ce parts . Resources that are used in the 
wa re house are fo r example forklift trucks. 

I ) Fi II in the tab le he lo w fo r 1999. If the personne l fo r handling in and out are the same, use the 
pe rce ntage of time spe nt on these two ac ti vities to ma ke the diffe re nce. 

Service parts Handling-in Handling-out Total 
Number of pe rso nne l 

Wo rkspace used (m- ) 

Cost or personne l 
Cos t of workspace used 

Cos t or resources 

2) How arc the service part s handl ed at a branch offi ce and what costs ari se by thi s handling? 

1) W hat pe rcentage o f hi s time docs a technic ian spe nd on admini strati on (handling, o rdering, e lc .. )'I 

4) Ho w arc the cos ts of handlin g expected to change in the year 2000? 

4. Stocks 
The cos ts o r stocks are divided into the cost o f in vested capita l, space and obsolescence stock. Toner 
and consumables tha t are di stri buted in the log isti c chain of service parts are considered to be part of 
th e se rv ice stock asked in thi s questi onnaire . 

In ves ted cap it a l 
T his is the tota l s toc k value a nd how it is di vided over the carstoc ks and the Natio na l W arehouse . This 
capital can ' t he used for o the r in vestments, so the opportunity cos t is a cos t of inve ntory. 

I ) What was the to tal Poland stock value per SB U at the end of 1999? 

2) \Vhat was th e total stock va lue in the Natio na l W arehouse and what was the tota l s tock value of the 
ca rstocks at the end of 1999 (see table be low)? 

1) W hat was the va lue of de li vered service parts fro m the Natio na l W arehouse and the carstocks in 
191.)9 "1 

I • 

4 } How are the stock values expected to change fo r the year 2000? 



.'i) Whal pe rcentage is used in Po la nd fo r miss ing interest (oppo rtunity cost)? 

Space I'm s toc ks 
ln th e Nati o nal W are ho use an a mo unt o f space is used fo r the sto rage of the service parts . The costs of 
space con sist of re nt or deprec iati o n costs of the building, e nergy costs, insurance and repa ir & 
111ai11tc nancc . Fo r the cars tocks , a pa rt of the lease cost of the car is co nsidered to he the cost o f space . 

(1 ) How muc h space (m 2
) is used fo r storage of service parts in the N at io nal Warehouse and how 

111uch docs thi s space costs'/ 

7) W ha t is the lease cost of a tec hni c ian ' s car per mo nth ? 

8) How arc these cos ts expec ted to change for the year 2000'? 

Cost o l' obso lescence stock 
The provisions that arc ca lc ulated for the e xisting m arketable a nd unmarketable stock arc used to 
es tabli s h the cost o f o bso lescence s tock. 

LJ) W ha t arc th e to tal prov isio ns fo r the cars tocks in Po land at the e nd of 1999 and wh at to ta l o f 

prov isions is expected at the e nd o f 2000'1 

I 0) W hat are the to ta l prov isio ns fo r the Natio nal Ware house stock in Po la nd at the e nd of 1999 a nd 
w hat to ta l of p rov is io ns is ex pec ted at the e nd of 2000? 

I I ) Wha t was the to tal add it ion a nd wha t was the total w ithdrawa l o f the prov isions for s tock in Po land 
in I 9LJ9'1 

5. Distribution management 
The ac ti v iti es o f di stributio n manage me nt are cons ide red to he order processing, s tock contro l a nd 
rnsto m c leara nce. Order p rocess ing (order e ntry) is the receipt of o rders for serv ice parts at the 
Ope rat ing Co mpan y a nd the co mmunicati o n of ord ers to Venl o. Stock control cons is ts of activiti es 
conccrni ng the s tock leve l cont rol, the definiti o n o f the no rms tock a nd pa rts availability. 

Ot her releva nt ac ti viti es in the service o rgani sati o n are call in take, call screenin g and service p lanning. 
These a rc service costs, but these act ivities do have influe nce over the logistic costs . Call intake 
rece ives a ll th e ca ll s from the custo mers. Call sc reenin g is the te lep ho ni c consult to avo id a vis it by a 
1·ic ld tec hni c ia n. Se rv ice pl annin g is co nsidered to he the ass ig nme nt of j obs to available techni c ians in 
th e l'i e kl. T he cos ts of these act iviti es have been divided into the cost of personnel, workspace for the 
perso nn e l and o th er costs . 

I) How arc the cos ts for c usto m clearance calcu la ted (fixed a nd vari able) on the in vo ice of the 
cus to 111 age ncy'1 

2) How 111uc h were the cos ts of c usto m clearance in 1999 fo r service parts and what is expected for 
2 ()(){)"I 

Pe rson ne l 
The cos t or an ac ti v it y is the pe rcent age of time personne l spe nd o n a n act ivity multipli ed by the cost of 
th ose personne l. T he cos t o f pe rso nne l consis ts of the salary cos ts, soc ia l c harges, educa ti o n costs and 
tra ve lling ex pe nses . 

l) W ha t is the num ber o f log is ti c servi ce managers at 0cc Po la nd'7 

4 ) \,Vhat arc the cos ts o r personne l fo r the ac ti vities me ntio ned, a t Oce Poland (see tab le o n next 
pagc)"1 



Activity Number of personnel Total cost of personnel for this 
activity 

Order entry 

S tock control 

Ca ll intake 

Ca ll sc rce nin )! 
Serv ice plann in g 

T ota l 

."i) How arc l hesc costs ex pected to change in the year 2000 '1 

Workspace 
The cost of· workspace is the cost of th at part of the bui lding be ing used by the personn e l of a certain 
ac ti vit y. 

6) What were the costs of space for the mentioned activities in 1999 at Oce Poland? 

Oce Poland Costs of work space in 1999 
Rent or deprec iati on costs buildings 

Gas, wa te r, e lectricity , heatin g 

Mainte nance and repair 

Insurance 
Total 

Activity Number of m2 used Total cost of space for this activity in 1999 
Order e ntry 
Stock control 

Call int.1kc 

Ca ll scrcenin )! 
Se rvice plannin g 

To ta l 

7) How arc th ese cos ts expec ted to change in the year 2000? 

Ot her costs 
These ,1re th e costs of resources, hard - and software being used to accompli sh the men tioned activiti es . 
These cos ts cons ist of the cost of depreciation of the asse ts being used (co mputers , desks, faxes) , 
deprec iat io n o f so ft ware, auditin g and consulting expenses (allocatio n from BIM and IS included), 
tel eph one/te lex/postage cos ts, printing and stationery costs and expenditure fo r materi a ls and too ls. 

X) W hat we re th e o the r cos ts for the mentioned activities in 1999 at Oce Poland (see table be low)? 

Oce Poland Costs 
Cost o l' deprec iat ion of the eq uipment being used 
Cos t o l' so ft ware deve lopmen t and depreciatio n 

Tclcphone/tclcx/pos tage costs, printin g and stati onery costs 
Total 

IJ) How arc these cost divid ed over the fol lo wing act ivities'' 

Activity Other costs 
Ord er processing 

Stock co nt ro l 
Ca ll int ake 
Ca ll sc reenin g 
Service p lannin g 

Total 



I 0 ) Ho w are these costs expec ted lo change in the year 2000'? 

I I ) Arc there other logisti c costs th at a rc not me ntio ned in thi s quest io nnaire and how much were these 
costs'1 



Suppl y Cen tre 
Ven lo 

OHL urgent deli very to 
NWH 

Line haul NWH 

' 
' •-- - -----------+----

Return to Venlo i 

~--~--~ 

Custom-House 
Poland 

Branch delivery 

Return to NWH 

Urgent del ivery to 
technician 

Branch (--------~►-
Office 

Pick up & Return 
by technician 

Customer 
carstock 



Bijlage 20 Definities van prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicatoren die verzameld en vastgesteld zijn, worden in deze bijlage 
gedefinieerd. 

De leverprestatie van de logistieke dienstverleners voor de reguliere distributie: 
Het aantal leveringen dat, binnen de afgesproken voorwaarden voor de reguliere 
einddistributie, door de logistiek dienstverlener aan de technicus ter beschikking wordt 
gesteld / het totale aantal leveringen in de reguliere einddistributie van een land 

De kosten per drop aan de tecbnicus in de einddistributie: 
De totale kosten van de einddistributie van service onderdelen aan technici en citystocks 
vanuit een centraal crossdock of het National Warehouse/ het totale aantal drops of 
leveringen aan technici en citystocks in deze einddistributie 

Het aantal dagen doorlooptijd van een reguliere order tot aan ontvangst door de 
tecbnicus: 
Het gemiddelde aantal dagen vanaf het moment van het verzenden van een order door de 
technicus tot aan het moment dat deze het service onderdeel ontvangt. 

De leverprestatie van de logistieke dienstverleners voor de spoedleveringen: 
Het aantal spoedleveringen dat binnen de afgesproken voorwaarden voor de 
spoedverzendwijzen aan de technici ter beschikking wordt gesteld / het totale aantal 
spoedleveringen in een land 

Het percentage spoedorderregels van de technici dat binnen drie dagen wordt 
verbruikt: 
Het aantal spoedorderregels besteld door technici die binnen drie dagen van verzending zijn 
verbruikt / het totale aantal spoedorderregels van de technici in een land 

Het percentage spoedorderregels op nonnartikelen van de carstock: 
Het aantal spoedorderregels besteld door technici waarvan het artikelnummer is opgenomen 
in de norm van de carstock / het totale aantal spoedorderregels van de technici in een land 

Het aantal diagnostic en overstock onderdelen gerelateerd aan bet verbruik van 
onderdelen: 
Het aantal diagnostic en overstock onderdelen die terug worden ontvangen in het Supply 
Centre uit een land / het aantal verbruikte onderdelen in een land in dezelf de periode 

Het percentage tweede bezoeken veroorzaakt door bet ontbreken van bet benodigde 
onderdeel: 
Het aantal tweede bezoeken van technici aan een klant, doordat na afloop van het eerste 
bezoek het werk niet af was door het ontbreken van het benodigde service onderdeel / totale 
aantal eerste bezoeken door technici aan de klanten 

Het percentage van de geadministreerde artikelen dat ook werkelijk aanwezig is in de 
cars tock: 
Het aantal artikelnummers in de standaardadministratie van de technici dat ook minstens met 
de geregistreerde hoeveelheid werkelijk in de carstock ligt / totaal aantal artikelnummers dat 
gecontroleerd is. 

Het aantal maanden voorraad in de verschillende typen voorraadpunten: 
(De gemiddelde totale waarde van de voorraad (LCP) in een type voorraadpunt / de totale 
waarde van het verbruik van service onderdelen uit het type voorraadpunt in datjaar) * 12 
maanden 



Het aantal orderregels per technicus: 
Het totale aantal orderregels besteld door de technici bij de Operating Company in eenjaar / 
het totale aantal technici dat orderregels besteld in een land 

De ratio spoedorderregels van bet totale aantal orderregels van de technici: 
Het totale aantal spoedorderregels dat door de technici zijn besteld bij de Operating Company 
in een jaar / het totale aantal orderregels besteld door de technici in een jaar in dat land 

Het percentage van de tijd dat een technicus besteedt aan logistieke activiteiten: 
De gerniddelde tijd die een technicus besteedt aan administratie m.b.t. de voorraadbeheersing 
en het oppikken van service onderdelen / de gemiddelde totale beschikbare tijd voor een 
technicus in een land 

De kosten van handling en beheersing gerelateerd aan 100 euro verbruik van 
onderdelen door de technici: 
De kosten van handling en beheersing zoals vastgesteld in het model / ( de totale waarde van 
het verbruik van service onderdelen door de technici in een land/ 100) 

De totale ketenkosten gerelateerd aan 100 euro verbruik van onderdelen door de 
technici: 
De totale ketenkosten bepaald in het model voor distributie, voorraden, handling en besturing 
vanafhet Supply Centre tot aan de technici / (de totale waarde van het verbruik van service 
onderdelen door de technici in een land/ 100) 

De totale ketenkosten per technicus: 
De totale ketenkosten bepaald in bet model voor distributie, voorraden, handling en besturing 
vanafhet Supply Centre tot aan de technici / het totale aantal technici dat door de logistieke 
keten wordt bediend in een land. 



Bijlage 21 Figuur gebruikt voor model in Excel 
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Bijlage 22A Sheet voor Distribution 



Bijlage 22B Sheet voor Stocks 



Bijlage 22C Sheet voor Handling & Distribution management 



Bijlage 22D Sheet voor Calculation 

Distribution 
Line Haul 76.982 euro 

480.816 
0 
0 

Final Distribution 480.816 euro 
127.067 

0 
6.290 

74.200 
0 
0 

Urgent delivery routes 207.557 euro 
0 
0 

Return 0 euro 
total 765.355 euro 

Stock keeping 
Interest (DPS+WFPS, gross stock value) 175.812 euro 
Storage (NWH+Citystocks) 129.479 euro 
Risk (of unmarketable service parts and stockdifferences) O euro 
total 305.291 euro 

Handling 
National Warehouse O euro 
Citystocks 0 euro 
Waste disposal Logistic Provider 0 euro 
Transfer to LSP for DR 118.404 euro 
Technicians 232.246 euro 
total 350.650 euro 

Distribution management 
Order management 14.313 euro 
Inventory control 18.765 euro 
Custom clearance 0 euro 
total 33.078 euro 

Total Chain Costs 1.454.375 euro 

Number Stock in months (DPS+WFPS) 
National Warehouse 0 #DIV/0! 
Citystock 6 #DIV/0! 
Carstock 312 #DIV/0! 
Total 2,6 
Branch Office / Pick up point 0 
Central Crossdock 1 
Technicians (DPS+WFPS) 313 

leadtime of regular order to receipt 2 
agreed cost per drop in final distribution 17,81 
Interest percentage used 8% 
total regular orderlines from technicians 75.512 
total urgent orderlines from technicians 32.669 
ratio urgent/ total 0,30 
orderlines per technician 346 
personnel for order management 1 
personnel for inventory control 1 
time spend by technician 5% 
months for which the costs were established 6 



% drops in regular replenishment realised within agreed delivery time 99,5% 
% deliveries in urgent delivery routes realised within agreed delivery time 0,0% 
% urgent orderlines actually used by technicians to fix a failure 0,0% 
% urgent orderlines from technicians on norm-carstockitems 0,0% 
% diagnostic and overstock items of the usage parts items 0,0% 
% second visits due to missing a service part #DIV/0! 
% stockdifference administrative and actually present norm-items #DIV/0! 
Number of carstocks measured on stockdifference -
Cost of handling and distribution management per 100 units value usage 1,87 
Total chain cost per 100 units value usage 7,08 
The number of different itemnumbers in usage of a country 8907 
The number of different itemnumbers on stock in a country 7679 



I Operating_ Company: 
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Bijlage 22E Sheet voor Output 

76,982 euro 
48.8.816 euro 
207.557 euro 

O euro 

129A79 euro 
0 euro 

305.291 euro 

o euro 
O euro 

232.246 eui;o. 
0 euro 

118.40;4 euro 

350.6§8 eurp 

14.313 eur'o 
18.765 euro 

0 euro 

99,5% of dr.oi,s In regulal' ntf)1efitS,,m'enl,r:ea 1s1il within agr,eed d llwry time 
2,0 day(s) of average teadtlme from r.egulai: order to rNelpt b'}l· tecllnlclans 

17,81 · eu.ro as §gst r 9r.op In f nal ~lstr:(butlon 
0,0% of ur,gent deliveries N18llied within a-greed dellvei:Y, m'i 
0,0% of urgent order:llnes are used by technicians within three days 
0,0% of urgent order:lln~ -froin t8'1'.1n1clan~ ai:e on _norm-car.,toclcitems 
0,0% 1:Hag1l'o'stlc and: ov:erslockJtems, com 111',ci to tile tofal uaa e rts Items 

not .!lvailable sec;gnd l{lslt r-te.d!,,I~ t9,lfilsslng a ,ervlc;e~p!!rt 
8,0% .Interest wcent_fge used" 

not' available , of stockdlfference on administrative antfactually present norm-Items 
C{ltstoc~ were me.J~ured on stockdlfference 

75.512 total regular oriftii1llnes from filil\nlc1a"As> 
32.669. ~ tal ur:gent of(ier.llne,s from technl~1ans 

346 ordel'llnes pe,r technician' · · · 
0,30 ~ilo "' ant of total order,11.n" fr.om tecllnJclians 
5,0% of time Is apend by a t~-nlcliln on loglst1c· acth,ttnt's 

1· personnel for Ord~ management 
1 personn~I for- Inventory control 

:nt ltemnum6ers In the usage-of a,countcy 
enUtem11umbei's cm stock In a country 



Bijlage 22F Sheet voor Scenario calculation 







I Operating .Coin~!iy: · 

To~I 
~k·keeplng 
Interest 
Starage 
Risk 

J'otal 
Handling 
Nati~rial W~rehouse 
Cit}'l:!tocks 
;i"~nicians . 
Waste disposal lrogistic.Provider, '.· . 
Transfer to•lSP· for 'DR 

To~I 
p11tr1t>utlbn ~ . 
Orde; management 
ln~ntory c:cimil 

' ' ~ 

Custom clearance 

43.110 euro 
487.392 eurc;> 

l45.1i19 euro 
0 euro 

§'75.®1 euro 

~ 

70.197 euro 
1.086.319 ·euro 

15.000 euro 

49% 1.171 .516 euro 

45.000 euro 
,45.000 euro 

474,880 euro 
5.000 euro 

0 euro 

24% 569.8~ euro 

55.628 «iro 
39227 euro 

·q_ euro 

Bijlage 22G Sheet voor Scenario output 

99,5% of<lrops In regulal'replenishment realised·wlthln agreed delivery time 
2,0 day(s) of average leadtlme from regular ord~r to receipt by technicians 

17 ,4·1 euro @~. ~gr~ cost per drgp in flnjil Qls1rlbutlon 
98,0% of urgent deliveries .realls~ within agreed•delivery time 

8,0% Interest percentage qsed 

80.000 total regular orderl!nes from technlcl,ms 
30.000 total urgent orderllnes from .technicians 

27q orderllnes per technician · · · 
0,3 ratlp urgent of regular orderllnes fromJechnlclans 

8,0% of time ·1s spend by a technician on logistic activities 

nel for order 111anagement 
nel for lnvento con..-oa 



Bi,ilage 22H Sheet met de grafische voorstelling van de output 

Cost overview 
1.000.000 -,------------------------------, 

800.000 
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Performance Indicator High 

100,0% 

90,0% 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 
of drops in regular 

replenishment realised 
within agreed delivery 

time 

of urgent deliveries 
realised within agreed 

delivery time 

of urgent orderlines 
are used by 

technicians within 
three days 

of stockdifference on 
administrative and 

actually present norm
items 



20,00 
18,00 
16,00 
14,00 
12,00 
10,00 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 

-

-

-

-

-
-

Logistics costs 

2% 

53% 

■ Distribution 

■ Stock keeping 

□ Handling 

□ Distribution 
management 

Performance Indicators Costs 

' ' ' ' ' ' 
_... 

' ~ 

' ~ ~ 

euro as cost per cost of handling total chain cost 
drop in final and distribution per 100 euro 
distribution management per value usage 

100 euro value 
usage 

Performance Indicator Low 

50,0% -.------- -----------------, 
45,0% +---------------------------i 
40 0% -1----- - --------------------i 
35:0% +--- ---'--·----,--------------
so,0% -1----"---~--''.'--------- ------- -l 
25,0% -l-------,-- "---------------- -
20,0% -1----------'---'-<"----------'-----'------------l 
15,0% -1---------'---'-- -------------------i 
10,0% -1--- .. ,-.--- "'---'----------------- - -l 
5,0% -i-------- ---------------==--~- - ----1 
0,0% -L---:..,_-----,,----e~----,----+---==c.._-,------~ 

of urgent diagnostic and 
orderlines from overstock items, 

technicians are on compared to the 
norm- total usage parts 

carstockitems items 

second visit rate of time is spend 
due to missing a by a technician on 

service part logistic activities 
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Bijlage 23A Sheet voor Distribution 
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Bijlage 23B Sheet voor Stocks 
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Bijlage 23C Sheet voor Handling & Distribution management 



IOpetTatlng Compai,y: 

Log!stl 

Dlstlilbut 
LineHaµI 
Final Distrlbutk)n 

Storage 
Risk 

Total 
lllandUng 
Natl!:)n,1 Warehouse 
¢1tystOCk$ 
:Technicians 
1M~ste,dlsposal Logistic Provider
ITTrans~r to LSP- fo~ DR 

~tock 
Nat' 
City$t 
Carst9C 
l'otaj_st 
Braheh 
Central 

Poland 

62% 

9.700 euro 
6.190 euro 

0 euro 
O euro 

o -euro 
,, 0 euro 

3p.92§ euro 

O euro 
0, euro 

4.981 euro 
8 euro 
0 euro 

4,981 euro 

,months 

Bijlage 23D Sheet voor Output 

0,0% of drops Irr reou1ai: replen shment ru greed atllvery u 
2,5 day(•) of ave)Tage leadtlme from regular order, to1recelpt by technl 

6,45 euro as co In final dlstrlb1.1tlon 
0,0% of urgent llsec:t_ within agreed dlillveliy time 

not available of urgcmt order:llnes,are-used by technlclans,wlthln'th~ days-
not avaHable - m technlcl ~ 

0,0 !1$'"-"'8 
not available 

8 ,0o/c t::,,-:~~~~~ ~ +~---......::;....=":,:-"'+'-'-'-~~+.::.a.,.f-:--'-~-_;_.....;.......::;....---1 

not available mlnlstratlve a norm-Items 
car~tqc~~ w~re o,~surec;t on 'stockdlfference1 

total rejiuhllr; ot~ell nes from technlclansr 
total urgent-ordelillnes from technlctamt 
orderllnes per-technician 

not available ratio ur ent ot totAI Qrderilnes tr:om '"hrtlclane 
10,0% of11me Is s~d bY, a,technlclan on logletlc a-cthrltles 

0,50 perso' nef for order m,nagement 
0,50 , ~rso ntc,_,ry control 

cost of handling and distribution management per 100 euro value usage 

2.506 dlffer.ent ltemnuml>ers In the usage ofa country 
2.84§ d!ff~ ent ltemnum~ on stqck In a country 



Bijlage 24 Voorstellen voor de Information Manual 

F/H-626 Months National Delivered Citystocks Delivered Cars tocks Usage by Technical 
of stock service Warehouse from from technicians Centre 
parts NWH citystocks 

Total DPS 

Total WFPS 
T ota l PPS 

Number o f stoc ks stocks s tocks stocks 

Costs of space fo r 
storage 

H-605 Logistic activities at the Personnel Costs of Costs of Costs of 
Operating Company personnel workspace resources used 
General 

Materials Management 

Distribution Machines 

Distribution Supplies 
P lannin g and In ventory con trol 

O rdermanagement 
Handlin g at the NWH 

Logist ics ma nagers 

Distribution Service Parts 
Total Logistics 

F inal mile to tec hni c ian s 

F inal mil e to c itystocks 
Final mile to bra nc hes 

Total Regular 

Fro m citys tock to customer Delive ries 
From centra l po int to customer Delive ri es 
From centra l po in t to Jick up po int Delive ries 
From Su Jpl y Cent re to central Jo int Deli veries 
Fro m Su Jpl y Centre to custo me r De li veries 
F rom Suppl y Centre to pi ck u) oint Deli veries 

Total Urgent 

Return to centra l po int De li veries 
From central po in t to Su J Jly Centre Shi ments 

Total Return 

Total Distribution 



H-671 Logistic keyfigures service parts 
Distribution 
Total regul ar re pl eni sh ment drops in the final distribution Drops 
Total regula r replenishment drops rece ived complete and in time Drops 
Total urgent de liveries to the technici ans and customers Deliveries 
Total urgent de! i ve ries to the technic ians and customers received in time Deliveries 
Total urgent orde rlines used within three days Lines 
T otal urgent orde rlines on norm-carstocki tems Lines 
Total urgent order! ines ordered by the technicians Lines 
Total regul ar orderlines ordered by the technicians Lines 
Total diagnos tic and overstock items send back to the Supply Centre Items 

Stocks 
Total vi sits by the techni c ians not fini shed due to mi ss ing a service part Visits 
Total vi s its of th e technic ians Visits 
Number of items avail abl e in carstocks according to administration , but not Items 
actuall y presenl when ba lanced 
Total number of ite ms in the carstocks checked Items 
The number o f different itemnumbers in the usage by the technicians Itemnumbers 
The number of different iternnumbers on stock Itemnurnbers 

Handling & Distribution Management 
Percenta ge of time spend on logisti c activiti es by the technician % 



Bijlage 25 Voorstel voor een algemene vragenlijst 

The logistic chain of service parts 
This questionnaire concerns the logistic chain of service parts from the moment the parts leave the 
Supply Centre in Venlo until they are received by the technicians or the customer, which a technician 
visits. The logistic chain of service parts has been divided in distribution, stock keeping, handling and 
distribution management. The total costs of these activities are asked to establish an overview of the 
total logistic chain costs. This overview will be established for all the Operating Companies in Europe. 
The service parts in this questionnaire consist of toner, consumables and service parts that are 
distributed in the logistic chain of service parts of the SBU Document Printing Systems (DPS) and the 
SBU Wide Format Printing Systems (WFPS). If a certain question is not applicable, just write N.A. and 
proceed with the next question. 

1. General 

I) What is the total number of technicians per SBU at the moment and the average annual salary cost 
per technician? 

SBl '\11111her of ll'C'hnirian, \\l'ragl' annual ,alar~ 
rnst pl'r ted111irian 

DPS 
WFPS 
Total 

2. Distribution 
The distribution of service parts from Venlo to the technicians can be divided in regular, urgent and 
retumdistribution. The regular distribution consists of the line haul and the final distribution to 
technicians, citystocks and customers. 

Line haul 
This is the transportation of a shipment of orders from Venlo to a central crossdock or a National 
Warehouse. 

I) How is the cost ofa shipment calculated (fixed+ variable part) on the invoice of the logistic 
provider? 

2) What were the total transportation costs of the linehaul paid to the logistic provider and how many 
shipments were transported? 

3) How are these costs (total, fixed and variable) expected to change? 

4) What is the average time needed for the line haul transportation? 

5) What is the agreed delivery performance target for the Iinehaul and what was the actual delivery 
performance? 

Technician- and citystocktransport 
After the linehaul the final distribution to the technicians and citystocks take place. This can be directly 
in the carstock of the technicians or with the use of pick up points (e.g. branch-offices). 

6) How are the costs per drop (fixed and variable) calculated by the logistic provider? 

7) What were the total costs of the drops to the technicians and what was the total number of drops? 

8) What were the total costs of the drops to the citystocks and what was the total number of drops? 

9) How are these costs expected to change for next year? 

10) What is the average time needed for the final distribution to the technicians? 



11) What is the agreed delivery performance target for the final distribution and what was the actual 
delivery performance? 

Delivery from a citystock 
There are different ways service parts are delivered to a customer or technician from a citystock. A 
technician can pick it up himself or a cab, courier or another way of distribution delivers it to the 
customer. 

12) What are the possible delivery routes from a citystock? 

13) How is the cost of a delivery for each delivery route from a citystock to a technician or customer 
calculated (fixed+ variable part)? 

14) What were the total costs for the deliveries from the citystocks and what is the total number of 
deliveries from the citystocks? 

15) How are these costs expected to change? 

16) What is the average time needed to deliver to a technician or customer from a citystock? 

Customer delivery from the Supply Centre in Venlo 
A service part can be distributed directly from Venlo to a customer. 

17) What were the total costs and the total number of deliveries from the Supply Centre in Venlo to the 
customer? 

Urgent distribution from the Supply Centre in Venlo to a Central Crossdock or National Warehouse 
Urgent orders that can't go along with the linehaul distribution are send to a country by an urgent 
delivery route. 

18) How are the costs (fixed+ variable) of this part of distribution calculated on the invoice of the 
logistic provider? 

19) What were the total distributioncosts paid to the logistic provider and how many deliveries were 
done this way? 

20) How much time is needed for this urgent route? 

21) What is the agreed delivery performance target for this urgent distribution and what was the actual 
delivery performance? 

Customer/dealer deliveries from a central crossdock or National Warehouse 
Urgent orders can also be directly send to the customer or dealer from a central crossdock or National 
Warehouse. 

22) How is the cost per delivery (fixed and variable part) to a customer or dealer from the central 
crossdock or National Warehouse calculated on the invoice? 

23) What were the total costs of deliveries and what was the total number of deliveries to customers or 
dealers from a central crossdock or National Warehouse? 

24) How are these costs expected to change? 

25) What is the average time needed to deliver to a customer from the central crossdock or National 
Warehouse? 

26) What is the target delivery performance on this delivery route and what was the actual 
performance? 



Delivery to a pick up point from a Central Crossdock or National Warehouse 
Pick up points (e.g. branch offices) can be used to deliver an urgent order to a technician. The 
technician picks up the part before he visits a customer. 

27) How is the cost of a delivery to a pick up point from the central crossdock or National Warehouse 
calculated on the invoice (fixed+ variable part)? 

28) What were the total costs of deliveries to pick up points and what was the total number of 
deliveries to pick up points? 

29) How are these costs expected to change for the year 2000? 

30) What is the target delivery performance on this delivery route and what was the actual delivery 
performance? 

Retumtransport 
The retumtransport is the transportation of service parts coming from customers and the carstocks to 
the central crossdock or National Warehouse. From there the return parts may go back to Vento. 

31) Are the costs for the transportation of retumparts from the technicians included in the cost per drop 
in the distribution to technicians? 

32) If not, what were the total costs ofreturntransportation of service parts and what was the number 
ofretumdeliveries from the technicians to the central crossdock or National Warehouse? 

33) How is the cost (fixed and variable part) of a retumshipment from the central crossdock or 
National Warehouse to Vento calculated? 

34) What were the total costs for retumshipments and the number of returnshipments from the central 
crossdock or National Warehouse to Venlo? 

35) How are these costs expected to change? 

3. Stock keeping 
The costs of stocks are divided into the cost of invested capital, space and obsolescence stock. 

1) List the number of stocks by type. 

:\11111htr 

National Warehouse 
Carstocks 
Citvstocks 
Technical centre 
Branches 
Pick up points 

Invested capital 
This is the total stock value and how it is divided over each of the stocks. This capital can't be used for 
other investments, so the opportunity cost is a cost of inventory. 

2) What was the total UK stock value per SBU and how is it divided over the different stockpoints? 

DPS 
WFPS 



3) What was the value of delivered service parts from the National Warehouse, the citystocks and the 
carstocks? 

DPS 
WFPS 

Space for stock 
The costs for the storage of stocks are considered to be the costs of storage at the National Warehouse 
and the costs for renting the citystocks. The carstocks are considered to be totally a service cost. 

4) What are the total costs of space for storage of service parts in the National Warehouse? 

5) What are the total renting costs for the citystocks? 

6) How are these costs expected to change for the year 2000? 

Riskcost of stock keeping 
The provisions that are used for scrapping obsolete service parts are considered to be the riskcost of 
stock. 

7) What amount of the provisions is used for obsolete service parts? 

4. Handling 
The physical handling consists of handling at the National Warehouse, the handling at the citystocks, 
the time spend by technicians on logistic activities and the costs paid to the logistic provider for waste 
disposal. 

1) What are the costs of handling in the National Warehouse? The costs ofresources used are the 
depreciation costs of the lift trucks and other equipment. 

National ,,arehouse llandling 
Number of personnel 
Cost of personnel 
Cost of resources used 

2) How are the physical handling costs at a citystock calculated and what were the total handling 
costs for the citystocks? 

3) What percentage of his time does a technician spend on administration for the inventory, ordering, 
receipt and picking up of service parts? 

5. Distribution management 
The activities of distribution management are considered to be order entry, inventory control and 
custom clearance. Order entry is the receipt of orders for service parts at the Operating Company. 
Inventory control consists of activities concerning the stock level control, the definition of the 
normstock and parts availability. Customs clearance is the activity of the customs house to take care of 
the formalities that occur when a shipment of service parts crosses the border. The costs of order entry 
and inventory control have been divided into the cost of personnel, workspace for the personnel and the 
costs of resources used. 

Personnel 
The cost of an activity is the percentage of time personnel spends on an activity multiplied by the cost 
of those personnel. The cost of personnel consists of the salary costs, social charges, education costs 
and travelling expenses. 



1) What are the costs of personnel for the activities mentioned? 

Order ent 
Invento control 

2) How are these costs expected to change in the year 2000? 

Workspace 
The cost of workspace are the costs of that part of the building being used by the personnel of a certain 
activity. The costs of workspace consist ofrent or depreciation costs of the building, energy costs, 
insurance and repair & maintenance. 

3) What were the costs of workspace for orderentry and inventory control? 

Operating Co111pan~ costs of Onkr rntr~ lmentor~ rontrol 
"orl,span· 
W k or space area m m 
Rent or depreciation costs buildings 
Gas water electricity, heating 
Maintenance and repair 
Insurance 
Total 

4) How are these costs expected to change in the year 2000? 

Costs of the resources used 
These are the costs of resources, hard- and software being used to accomplish the mentioned activities. 
These costs consist of the cost of depreciation of the assets being used ( computers, desks, faxes), 
depreciation of software, auditing and consulting expenses (allocation from BIM and IS included), 
telephone/telex/postage costs, printing and stationery costs and expenditure for materials and tools. 

5) What were the costs of the resources used for the mentioned activities? 

Opl'rating Compau~ Onkr l'ntr~ lnH·ntor~ rontrnl 

Total 

6) How are these costs expected to change? 

7) What were the total costs for the activities of the Customs House for custom clearance? 




