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Biilage 1: Uitleg van de UML obi eet modelleren en UlVIL-notatie 

Step 1: Make a list of potential entity types (or candidate object classes). 
Make a list of candidate object classes covering the entire scope of the application do- main by ana
lyzing the requirements specification documents. Specifically, look for noun phrases that appear 
relevant to describe the domain. All kinds of things, physical or conceptual, that may be denoted by 
a noun phrase, can potentially be classified by means of object classes. So, a first result of this 
analysis is a list of noun phrases that may denote object classes. However, it is very likely that some 
of the noun phrases on your list do not refer to object classes but to other things, like attributes or 
association classes. The more experienced in class modeling you are, the easier it will be for you to 
identify the true object classes on this list of noun phrases. 

Step 2: \Vrite a summary paragraph for each candidate object class. 
Write a summary description of the domain model by writing a summary paragraph for each candi
date object class on the list. Use a restricted declarative style of language and enumerate paragraphs 
and sentences. 

Step 3: Determine the attributes of each class. 
For each potential object class on the list, determine its relevant natura! attributes by analyzing the 
corresponding summary paragraph and choose suitable names for them. This list of domain model 
attributes should not include any artificial ID attribute, but it may contain natura! ID attributes (such 
as ISBN in the case of a book class). There may be classes for which no attributes are listed in the 
domain model, simply because attributes play no important role for this class in the domain analysis 
view. 

Step 4: Identify the generalization relationships. 
Identify the generalization relationships between the classes on the list by analyzing the summary 
description and looking for statements of the form X is a Y. The result of this should be a list of 
subclass relationships of the form B c A, C ç A, D c C, etc. 

Step 5: ldentify the relevant associations. 
Identify the relevant associations by analyzing the summary description and looking for verb 
phrases involving two or more of the object classes from the list. The result of this should be a list 
of association names together with the associated classes using either infix notation such as 

A-isRelatedTo-B 
or prefix notation such as 

R(A, B, C, .. .) 

In some cases, it is clear that there is an association between two classes A and B, but there is no 
natura! name for it; then you may denote the association by an expression like 

A-B 

if there is no other association between A and B (otherwise you have to 'invent' a name) 

Step 6: Identify association classes. 
Check for each association if it has attributes for characterizing links. In many cases, for instance, 
there is a date attribute for characterizing the begin or end of a link. Whenever an association is ac
companied with attributes, we model it as an association class. 



Sometimes we confuse object classes with associations. So, check for each potential object class on 
the list if it conceptually depends on two (or more) other object classes (such as a reservation in a 
library depends on Book and Member). If this is the case, it should rather be mode led as an associa
tion or as an association class, and not as an object class. If it has attributes, it has to mode led as an 
association class. 

Step 7: Draw a first version class diagram. 
Draw a first version class diagram using all classes from the list and all generalization relationships 
and associations identified in the previous steps. Visualize the subclass hierarchies preferably by 
placing subclass rectangles below their superclass rectangles connecting them with a generalization 
arrow. 

Step 8: Identify the roles of objects in an association. 
Analyze all associations drawn in step 5, and determine if there are natura! role names that denote 
the role of objects participating in an association. Add these role names at the corresponding asso
ciation end in the diagram. 

Step 9: Add constraints. 
The most important ones are: 

a) For each association, determine its multiplicity constraints. 
b) If a class has several subclasses, indicate whether they form a complete partition and 

whether they may overlap or have to be disjoint. 
c) Determine the applicable attribute constraints: for each attribute, determine if it is unique 

and/or mandatory. 

2 



8 Notation summary 

8.1 Object modelling symbols 

rólenames 017: Point 

in stances 
~ 

Flgure 8.1 lnstances, röles and collaborations. 

BookTitle 
name 
author: Person(O,') 
publisher 
ARP: Money(0,1) 

number-in-stock 

rulesets 
recommendation rules 

This is a note 
saying that what 

; il points to is a type 
· or class. 

attributes & 
associations 

operations 

named compartmenr 

Book 

note 

/ generic type 

/ 
@ 
This is a type too: 
drawn in its short 

1 
---··'" .----~ 

L------' L--------' 
form. 

Flgure 8.2 Classes and types. 
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association 

-------,C> generalization 

.............. _ ............................... [:> realization 

«label» ········ ·················· ··· ··············· > dependency 

Figure 8.3 Oependency symbols. 

package 

interface 

Flgure 8.4 Packages and subsystems. 

rölename association 

1.-------. / 
branc~~~ 1 Branch 1

1

1 ~ 
0 

.1 ..... _c_u_s..,.t~_m_e_r _ _, 

- '\ . ,. / ·· holderl 

1 carama,ty -... 
types 

1 11..· 
-----r► Account ____ _.. 

Figure 8.5 Associations. 

Directory 1 
o . .-

flle name 1--------1 File .__ ___ ....., 
Flgure 8.6 Qualifiers. 
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Bank accounts 

Bank_account 

Current_account 

\ 

Deposit_account 

\ .___ reallzation 
\ 

Interest bearing 
current accounts 

instantiation 

Mortgage 
accounts 

Current_accounts 

~-----
~ _____ ".!~~------~ mvAcçount: Current accounts 

Figure 8.9 lnheritance. 

Type1 Type2 

Association Type 

Figure 8.10 Association types. 
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list Recta na Ie 

◊ .. 
compos1t1 ◄► aggregatie on n containment 

... 1 .. 1 •lr 1 _ _. 

Head Point 

Shape Library 

Figure 8.11 Aggregation. 

Type A1 

Type A 

TypeC 

Figure 8.12 Derived dependencies. 

+ public - private # protected 

Flgure 8.13 Visibility symbols for packages and class features. 

6 



8.2 Action (use case) modelling symbols 

use-case 

Flgure 8.14 Actors and use cases. The dependencies of Figure C.3 may also 
connect use case icons. 

8.3 Sequence and collaboration diagram symbols 

~ 
,,;,•" = repeated wilh other rectiver instances 

1 needJob( ) ./ 
1,;;··· 

,-------, 1.2 • 
l P 1-----..,,,.--..i çbrls; Secretary an :erson acceplApplication ~- 1 nextApplicn() 

(ianApplic) "-.. "'-

1 
'\____ 1.2.1 pul(ianAppllc)I l oss 2 needW 

a.ssociarion ~ 
·-..., 1.1 ~ mèssage 2.1. 1 gel() 

_►\.__ _ 1 intray 
11wance crea110n lntray: WorkTray 

111nApollc; Aoollcauon 

Figure 8.15 Collaboration diagram notation. 

ker() 

7 



chrls; Secretary 11 ln!rav: WorkTray pat: Man ger 

rerursk>n 

instance crea/ian 

lanAppllç: Appllcalfon 

repeated 
:, 2. 
,acceplApplicalion 
•(lanAppUc) 
1 
1 

branching 

1.2.1 pu1(1anApptlc) 

2.1.1 getO 

!no 

Flgure 8.16 Sequence diagram notation. 

Figure 8.16 Sequence diagram notation. 

----------►► nested procedure call 

stores ianApp/ic J 

2. 1 nex!Applicn() 

opl!(J_nal 

f(Kut;;,anAppllc 

instance d9S/nJC/ion 

sequentia! massage (usually asynchronous) 

asynchronous stimulus 

----------------3> return trom procedure can 

Flgure 8.17 Massage types. 

2needWorl< 
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8.5 Action or activity diagram symbols 

New 

All 
orders 

satiatied 

swimlanes 
SALES 

..,.,. -... 
GOO/''I.<: INWARn 

Reorder 
needed? 

y 

Reorder 
stock 

Assign item 
to delillery 

Assign goods 
lo warehouse 

Flgure C.22 Action/activity diagrams. 

y 

Gooda 
arrive 

Goods 
remainlng? 
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Biilage 2: Overzicht resultaat e-mail analyse {oktober '03 - november '03) 

Typen relaties: 

Verdeling vragen per applicatie ( okt - nov '03) Leverancier aan ICT 
Verkoper aan ICT 
Klant aan ICT 
Geen 

300 - 120% ICT aan ICT 
ICT aan klant 

99% 100% 100% ICT aan leverancier 

96% 96% 97% 98% 99% ICT aan leverancier en klant 
250 93% 94% 100% ICT aan verkoper 90% 

Leverancier aan klant 
Verkoper aan ICT en leverancier 

.!c! Verkoper aan ICT en productie .; 200 - 80% 

.::! Verkoper aan klant 
ëi.. 
0.. 

"' Applicaties: .... ., 
TUDelft 0.. 

150 60% C: DVHN ., 
"° InHolland e 
> Easy Nijmegen 
,ö AkzoNobel E 100 40% 
"' Arion < Easy 

Easy algemeen 

50 - 20% 
Easy RoosEnRoos 
EasyUWV2 
EasyWUR 

1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% geen 

0 0% 
Nieuwe applicatie 

~ (Ö' ;;;:' ê (Ö' ê ~ ê ~ ~ ~ u E ~ ~ 
TNO 

00 e t;, 0 0 ~ ~ EasySonneveld ::, ::, 0 ~ ~ :::, :::, <1) <1) >. Q) C: C: -0 ==- <Il c/J E 
~ 

C: (1:: -0 N 0 - ei:: <Il -~ <Il ., 0 Q) § :i 0 .:: EasyvdMost 
<1) C: > 

<Il -0 "' ~ <1) 

~ "' 0 e 
"° 

Q) ..:2 ~ 
0 =i ::, .::! u.J 0 E > C: ei:: C: c/J Goudse <1) Cl ;S ~ ;S 0 z <1) C: C: > E 0 0 ëi.. <1) C: 0 <1) C: "' >< =i -0 0 c/J C: .... ei:: ~ Grontmij Cl ==· ::c =i > >. 0.. N ,ö 0 0 ë:: f-- >. ~ "' ~ 0 Renault z -= <Il i;°;' < VJ 

"' u.J ~ 
;,., >. 0 

i;°;' W-l "' er. <Il ei:: 
u.J "' "' "' ::, r.:.l >. 

r.:.l .!c! u.J er. Vestigingen: "' z u.J van der Most 
Thieme groep 
van Marken Delft Drukkers 
Deve111er 
Fortis 
geen 
ICT 
Nijmegen 
Roos&Roos 
TMC Rotterdam 
TNO 
Thieme Y onder 



Soort vraa2 
Applicatie Aantal vragen Productie Gebruik Ontwikkeling / overig Soort relatie Leverancier 

nr. inrichting 

DVHN 48 20 2 16 10 Verkoper aan ICT (15) 
Thieme 

1 groep 

EasyNijmegen 46 6 1 24 15 Verkoper aan ICT ( 14) 
Thieme 

2 Groep 
van Marken 

TUDelft 34 2 5 12 15 Leverancier aan ICT (10) Delft Druk-
3 kers 
4 InHolland 21 0 6 10 5 Leverancier aan ICT (10) van der Most 

Subtotaal 149 28 14 62 45 
5 EasyUWV2 20 0 9 8 3 
6 TNO 16 0 0 6 10 
7 EasyVdMost 11 0 1 8 2 
8 EasyWUR 10 0 0 8 2 
9 Goudse 8 1 2 4 1 
10 Nieuwe applicatie 8 0 0 6 2 
11 Easy-concept 7 0 3 3 1 
12 AkzoNobel 3 0 0 0 3 
13 Easy algemeen 3 0 1 1 1 
14 EasySonneveld 2 0 0 2 0 
15 Grontmij 2 0 0 1 1 
16 Arion 2 1 0 1 0 
17 Renault 2 0 0 2 0 
18 EasyRoosEnRoos l 0 1 0 0 
19 Planning 1 0 0 1 0 
20 Xgram 1 0 0 0 1 

Totaal 246 30 31 113 72 
verdeling van vragen over Easy-applicaties 
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Biilage 3: Overzicht structuur van een EP-applicatie 

Klant 

L-N-iv-e-au-s ____ ...,I I .... _R_ol-le-n __ ...,I I Rechten 

Busi
ness-unit 

Vestig
ingen 

Systeem
beheerder 

Unitbeheerder 

Order
beheerder 

Orderer 

Besteller 

Aanmaken gebruikers, vestigingen meerdere 
busincssunits 

Toekennen rollen 

Aanmaken vestigingen binnen één busi
nessunit 

Samenstellen en/of goedkeuren orders meer
dere vestigingen binnen één businessunit 

Samenstellen en/of goedkeuren orders één 
vestiging 

Plaatsen bestellingen 

Leverancia ICT Thierne 

Klant / Leverarn::kr 

1 [::] EJ .___, R-echt-en __ __., E:J EJ ,.___R-echt-en _ ____, 

Voorraad
beheerder 

Aanmaken klant, businessunit, 
medewerkers 

Toekennen rollen 

Orderstatus aanpassen, documen
teren bestellingen 

Voorraad muteren 

Mede
werka 

Sys1eern
bchcerJer 

Aanmaken leverancier. 
mede\l.1erker 

Toekennen rolh:n 



Bijlage 4: Overzicht EP-a:Q:Qlicaties binnen de Thieme vestigingen (feb. '04) 

Naam Ordermanager nr. Applicatie jaar* nr. Klanten binnen een applicatie Plaats (hoofdvestiging) jaar* 

Thieme MediaCentre Nijmegen Ingo van Duimen en Elske de Jager 1 EasyWUR 2003 1 Wageningen University Research Centre Wageningen 2003 

2 Renault 2002 2 Renault Nissan Nederland N.V. Schiphol Rijk (Haarlemmermeer) 2002 

3 Easy Nijmegen 2000 3 AM Amstelland MDC NV Nieuwegein 2003 

4 Ameron B.V. Geldermalsen 2001 

5 CSS groep Eindhoven 2000 

6 Echte Bakkersgilde Wageningen 2003 
7 Fortis ASR Den Bosch 2003 
8 Gebufa Genemuiden 2003 

9 Gemeente Maastricht Maastricht 2003 

10 GITP International B.V. Amsterdam 2003 

Il Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen 2002 

12 Maetis arbo Houten 2003 

13 NCD Badhoevedorp 2002 

14 NV Nutsbedrijven Maastricht Maastricht 2003 

15 Stryker Biotech Haarlem 2003 

16 Symbiose Sittard 2003 

17 Univé Zwolle 2002 

Roos & Roos Partner in Print Erik Willemsen 4 EasyRoosEnRoos 2003 18 Vivare Arnhem 2003 

5 WVMS 2004 19 Werk en VakmansSchap Arnhem 200-1 

Thieme Deventer Harry Westerhof 6 AkzoNobel 2001 20 AkzoNobel Deventer 2001 

7 Tauw 2001 21 Tauw Deventer 2001 

8 Easy 2001 22 Agis Amersfoort 2001 

23 Continuon Netbeheer Delftzijl 2004 

24 CWI Amsterdam 2002 

25 Descol Deventer 2003 

26 Etty Hillesum Lyceum Deventer 2004 

27 lntergamma Leusden 2003 

28 JP van den Bent Deventer 2003 

29 KLM Kleding Enschede 2004 

30 ROC Aventus Apeldoorn 2003 

Drukkerij Sonneveld Wim van de Velde EasyNijmegen 2000 31 Stork Hoogeveen 2003 
9 EasySonneveld 2003 32 Gemeente Rollcrdam Rotterdam 2003 

Koninklijke de Swart Marcel Ebenhoorst 10 EasyDeSwart 2002 33 lmtech Den Haag 2004 
34 Siemens Den Haag 2002 



Van Marken Deflt drukkers: Bas Otte of Marcel Fens Il TUDelft 2003 35 TUD Delft 2003 

Thieme MediaCenter Rotterdam Kristian Eekhof 12 Goudse verzeleringen 2003 36 Goudse N.V. Gouda 2003 

De Raat & De Vries Wim Schokker 13 Grontmij 2003 37 Grontmij De Bilt 2003 

Thieme Y onder Media Lon Cimmermans 14 Easy-Y onder 2004 38 Arion Geleen 2004 

van der Most Peter Eikelboom 15 EasyUWV2 2003 39 UWV Zeist 2003 

16 EasyVdMost 2003 40 RDW (RijksDienst voor Wegverkeer) Veendam 2003 

17 InHolland 2001 41 InHolland Haarlem 2001 

TUDelft 2003 TUD Delft 2003 

* jaartal is de begin datum dat de eerste bestelling geplaatst is met de applicatie, dan is de applicatie operationeel 

Van februari 2004 t/m juli 2004 zijn 7 nieuwe klanten gestart met een EP-applicatie; hiervoor zijn 2 nieuwe applicaties ontwikkeld en de overige 5 zijn 
toegevoegd aan bestaande applicaties. 
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Bijlage 5: Voorbeeldvragen van klanten/leveranciers 

Voorbeeld 1 

Subject: probleem bestelling EASY InHolland 
From: Harry Westerhof 
Date: Fri, 07 Nov 2003 09: 13:30 +0100 
To: Jeroen Van der Valk 

Jeroen, 
De Hogeschool InHolland heeft een probleem met het orderen van visitekaartjes. Voor de locatie 
Alkmaar zijn een 3-tal visitekaartjes als bestelling ingevoerd die men wil orderen. Echter, wanneer 
men dit doet, krijgt men een foutmelding te zien op het scherm. Klant wil toch met spoed deze 
kaartjes besteld hebben. Wat ik vreemd vind is dat het mij wel gelukt is om vandaag 1 bestelling 
voor een visitekaartje te orderen. Hierbij kon ik de variabele gegevens nog aanpassen. Van de 3 nog 
openstaande orders voor de visitekaartjes kan dit echter niet! Wellicht dat hierdoor de foutmelding 
optreedt. Graag met spoed een reactie ( vandaag nog). Kan jij er bovendien voor zorgen dat de be
stelling van 24/ l O voor 40 eenheden C5 vensterenveloppen ( 16-1010-0 l) op 'O' gezet wordt. 

Zou je mij vandaag ook de status van de lopende verzoeken/problemen willen doorgeven. 

Groet, 
Harry Westerhof 

Voorbeeld 2 

Subject: facturatie 
From: Bas Otte 
Date: Mon, 17 Nov 2003 14:14:47 +0100 
To: Lennard Beuker 

Beste Lennard, 
Aanstaande donderdag hebben wij weer een evaluatiegesprek met de TU Delft. In het verleden heb 
ik hun een dump verschaft die wij ook gebruiken voor de facturen. Dit betrof februari t/m mei. Voor 
hen is zo'n spread een prachtig managementinfo in 1 opslag. Nu wil ik ze er weer 1 verschaffen in 
verband met donderdag, maar nu krijg ik hem er niet uit. Wat ik doe is de periodes aangeven en alle 
leveranciers kiezen. Ik krijg dan van 2 maanden maar een paar bestellingen. Doe ik iets fout? 

Kunnen jullie mij hem op korte termijn verschaffen gezien het aanstaande evaluatiegesprek? 

Verder zou het mooi zijn om de systeembeheerder van de TU Delft er zelf 1 te geven in Easy. Wat 
dan wezenlijk anders zou moeten is dat bij de besteldatum ook nog de orderdatum kan worden toe
gevoegd. Is dit ook mogelijk ( dit hoeft niet snel) 

Met vriendelijk groet, 
Bas Otte 
Ordermanager 
Van Marken Delft Drukkers 



Voorbeeld 3 

Subject: [Fwd: vraag V&W) 
From: Harry Westerhof 
Date: Mon, 24 Nov 2003 16:28:12 +0100 
To: Jeroen Van der Valk 

Jeroen, 

Zou jij mij hierover morgen kunnen inlichten? 

Groet, 
Harry Westerhof 

Subject: vraag V&W 
From: Peter Hoogeveen 
Date: Mon, 24 Nov 2003 16:21:06 +0100 
To: Harry Westerhof 

Harry, 

Hierbij de vraag die door het ministerie van V&W gesteld werd in het kader van Easy. Wil kij
ken/nagaan of dit mogelijk is. 

"Is het mogelijk om via de autorisatieslagen (besteller, orderer, enz.) budgetbewaking te regelen. 
Met andere woorden: kan het systeem bijhouden of iemand zijn budgetgrens overschrijdt? En kan er 
ook vastgelegd worden dat een orderer tot bijvoorbeeld maximaal euro - (ineens) kan bestel
len. Waarbij de hoofdorderer dan 'extra' toestemming moet geven als het bedrag boven de euro 
-komt? 

Lukt het om hier 25-11 antwoord op te krijgen? 

Met vriendelijke groet, 
Peter Hoogeveen 
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Bijlage 6: Uitwerkingen van casus één (Stork), twee (UWV) en drie (Grontmii) 

Om de diagrammen te kunnen lezen is in bijla!lc l .doc een kort overzicht gegeven van de notatie 
wijze die geldt voor elk diagram, daarnaast kan in onderdeel zes van de UML-notatie handleiding 
meer uitleg gevonden worden (UML 2003). Het proces van het modelleren volgt de stappen die be
schreven zijn in een tutorial van Graham en in het dictaat van Wagner (Graham 2001; Wagner 
2003 ). [n stap A wordt een class diagram opgesteld, in stap B een use case diagram, in stap C een 
sequence diagram en ten slotte in stap Deen activity diagram. Een class diagram geeft aan uit wel
ke objecten het proces is opgebouwd. Een use case diagram geeft aan tussen welke grenzen een ob
ject verantwoordelijk is voor de uitvoering van een case 1 en hoe de relatie is tussen casussen. Een 
sequence diagram geeft aan welke interactie of activiteiten tussen de objecten plaatsvindt. Een acti
vity diagram geeft aan hoe activiteiten en toestanden van objecten samen een use cases uitvoeren 
(UML 2003). 

Tussen de vier diagrammen bestaan relaties zoals: in een use case diagram worden gegevens ge
bruikt en bewerkt die in het class diagram zijn vastgelegd. De specifieke actoren zoals een user 
(gebruiker) komt zowel in het class diagram voor als in een use case diagram, maar ook in een se
quence en activity diagram. In een activity diagram zijn zogenaamde 'swimlanes' aangegeven, 
waarin alle activiteiten van een bepaalde actor zijn gegroepeerd. Binnen een use case, bijvoorbeeld 
bestellen, worden activiteiten uitgevoerd door een actor die daarvoor een bericht (messages binnen 
een sequence diagram) verstuurd, zie (Warmer and Kleppe 1999) voor meer uitleg over relaties tus
sen de gebruikte diagrammen. 

1 Een use case moet hier niet verwart worden met een gekozen casus van een klant. Een use case is een verzameling 
van bij elkaar behorende activiteiten en een casus is een totaal proces dat voor een klant (bijvoorbeeld Stork) wordt 
uitgevoerd 



Casus één 

Klant : Stork (wvvwl.thieme-u:roep.nl/easvnijme!ren/) 
Vestiging : Drukkerij Sonneveld 
Ordermanager(s) : Will van der Velde 
Applicatie : EasyNijmegen 
Kenmerk : Exportbeschrijving vanuit de Easy-applicaite en de combinatie grote diversi-

teit van het aantal typen producten en het aantal vestigingen 

De beschrijving van de Stork casus uit het verslag wordt hier opnieuw weergegeven. 

Stap A: Class diagram 
Van deze casus zijn twee class diagram opgesteld, een op basis van de hieronder gegeven tekst en 

een tweede op basis van de tabellen uit de databases van de Easy-applicaties. Bij het analyseren van 
de class diagram van de drie cases zijn de onderlinge overeenkomsten en verschillen aangegeven. In 
de class diagrammen is dit te herkennen aan de vette en grijze lijnen. De vette lijnen zijn de objec
ten en attributen die overeenkomen en de grijze lijnen geven de verschillen aan. 

Deelstap O : Omschrijving 
1) De hoofdactiviteit van de vestiging Drukkerij Sonneveld voor klant Stork is het produceren, le

veren en op voorraad houden van drukwerk voor haar klanten. Hiervoor heeft de vestiging een 
orderinkoopadministratie ingericht. Voor de gebruikers binnen de organisatie van de klant wor
den zijn artikelen benoemd die besteld kunnen worden. Van elke medewerker van een klant 
wordt de naam, organisatie-eenheid, adres, e-mailadres en toegangsrechten vastgelegd. 

2) De vestiging ontvangt van haar klanten een catalogus met producten die artikelen worden ge
noemd. Ieder artikel heeft een unieke code voor elke klant maar ook binnen alle klanten binnen 
de orderinkoopadministratie van Drukkerij Sonneveld. Naast deze code wordt een naam, prijs, 
minimale en maximale hoeveelheid die op voorraad wordt gehouden. Een vestiging is een leve
rancier van de artikelen voor haar klanten. 

3) Wanneer een medewerker van de klant een artikel nodig heeft dan plaatst hij een bestelling bij 
de orderinkoopadministratie van de leverancier. Een medewerker van een klant mag een onbe
perkt aantal bestellingen plaatsen en vervolgens wijzigen. Een bestelling gaat als volgt: een me
dewerker kiest een artikel, geef aantal op en het afleveradres. Na het kiezen van het artikel visi
tekaartje moet de medewerker zijn persoonlijke gegevens opgeven en in een preview controle
ren. 

4) Van iedere bestelling moet een goedkeuring komen door een bevoegde medewerker van een 
klant. Deze bevoegde medewerker ontvangt van iedere bestelling een bevestiging per e-mail. 
Een verzameling van bestellingen (minimaal l) vormt een order welke dan pas een order wordt 
binnen de orderinkoopadministratie van de leverancier. Van deze order ontvangt een orderma
nager een orderbevestiging via de e-mail. 

5) De visitekaartjes zijn artikelen die niet op voorraad liggen en worden maatwerkbestelling ge
noemd. Voor maatwerkbestellingen worden met de klant minimale en maximale bestelgroottes 
afgesproken. Voor visitekaartjes wordt besteld per 100 stuks. 
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6) Pas bij het plaatsen van een order in de planning wordt een leverdatum afgegeven aan de me
dewerker en aan de bevoegde medewerker die de order heeft goedgekeurd. 

7) De intake datum (status in behandeling) en de afleverdatum (status geleverd) wordt door de or
dermanager vastgesteld. De planning van de prepress, printen en afwerking wordt door de plan
ner van de vestiging uitgevoerd. De ordermanager maakt een orderzak aan waarin al het be
schikbare materiaal met de orderbon verzameld wordt en doorgegeven wordt aan de planner. De 
planner geeft de orderzak weer door aan de prepress. 

8) Als een bestelling binnen een order niet op tijd geleverd wordt of als een medewerker van een 
klant heeft hier een opmerkingen over dan kan de medewerker via het bestelnummer een e-mail 
sturen naar de ordermanager van de leverancier. Als een artikel geproduceerd is dan ontvangt de 
ordermanager de orderzak weer terug en meld in de orderinkoopadministratie dat de order ge
reed is. 

9) Als een bestelling of order niet geplaatst kan worden dan kan een medewerker een e-mail sturen 
naar de ICT. De medewerker moet dan een print screen maken, het paginanummer noteren en 
beide gegevens via e-mail doorgeven aan de ICT. Op de ICT wordt de opmerking door gegeven 
aan de programmeur die de applicatie voor de klant heeft ontwikkeld. 

10) De prepresser ( drukwerkvoorbereiding) ontvangt via de ordermanager een orderbon waar het 
artikelnummer, aantal artikelen op een drukvel en het bijbehorende bestand of bestandnummer 
op vermeld zijn. De prepresser houdt een register bij waarin alle bestanden voor het drukwerk in 
verzameld zijn. Voor het produceren van de visitekaartjes wordt een export uit de database van 
het orderinkoopadministratie gemaakt worden voor de bestelde visitekaartjes. 

11) De prepresser verzameld voor alle bestellingen van de orders de drukbestanden en de visite
kaartje gegevens en produceert dan de printbestanden. De export moet dus overeenkomen met 
de planning van de drukwerkvoorbereiding. Op basis van deze bestanden worden de artikelen 
geprint. Na het printen worden de visitekaartjes afgewerkt en verpakt door de afwerking. 

12) Het logistiek centrum maakt het afgewerkte drukwerk verzend gereed en zorgt dat het drukwerk 
door de transporteur wordt opgehaald. De logistiek medewerker past van de verzonden orders 
de status in de orderinkoopadministratie aan van gereed in verzonden. 

13) Van de afgeleverde artikelen wordt de status aangepast van verzonden in uitgecheckt en worden 
de bestellingen daarna door de ordermanager in het archief geplaatst. 

Deelstap 1 Maak een lijst van potentiële entity types (of kandidaat object klassen) 

0 b . p asts van d e casusomsc rtJ vmg m s ap VOlg' e 11s van h ... tt O ltdr·t objectkandidaten: 
vestiging maatwerk 
klant plaatsing order 
organisatie-eenheid planning 
product ordermanager 
levering prepresser 
voorraad printen 
drukwerk afwerking 
orderinkoopadministratie (database) orderzak 
gebruikers orderbon 
artikelen opmerking of klacht 
bestelling programmeur 
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medewerker productie 
catalogus drukwerkvoorbereiding 
leverancier ICT 
preview drukvel 
goedkeuring bestand ( drukwerk) 
order logistiek 
orderbevestiging archief 
visitekaartje 

Na het verwijderen van die objectkandidaten die een attribuut zijn van een objectklasse of die ver-
w b. tkl t d 1 d 1·· t qzen naar een associatie tussen o Jee assen, on staat e vo gen e IJS : 

· · .:. ~ (attribuut leverancier) maai,,,,eFk (soort artikel) 
klant 

_, · .,.., ~·=- (attribuut order) 
organisatie-eenheid planning 
- ·-•(woordartikel pas beter) ordermanager 
~ 

•~· (uitvoering van een bestelling) prepresser - -
voorraad printen 
drul1:weFIE (soort artikel) afwerking 

. . 1 - _,.,_,_ . • - I--' .1.. ___ ' (procesnaam) oFdeFimk (fysieke representatie van een order) ~&-- ··--- -
gebruikers oFdeFl3oR (fysieke representatie van een bestelling) 
artikelen -"11 ~- (associatie met bestelling of order) -~ ~· 
' 11

:-,. (associatie leverancier klant) - (attribuut van de ICT) ,.,. 
medewerker ~--·'· ,.,_ (woord is te breed) 
catalogus drukwerkvoorbereiding 
leverancier ICT 

... - ·- (associatie tussen artikel en bestelling) ~ (attribuut bestelling) 
goedl,e1:1FÎR.g (attribuut van order) bestand ( drukwerk) 
order logistiek 

.1.. - · -~ ( associatie klant - ordermanager) archief -·--
visitekaartje 

Het woord 'bestand' is veranderd naar drukwerkbestand om reden van nauwkeurigheid, daarnaast 
zijn de woorden 'planning' en 'prepress' terug gebracht tot planner en prepresser. Hoewel een visi
tekaartje een soort artikel is, wordt deze bewust apart weergegeven omdat dit object een andere set 
aan attributen en associaties heeft dan een artikel dat alleen afgeroepen wordt uit een logistiek cen
trum. Het woord 'organisatie-eenheid' is aangepast naar organisatie en de eenheid is een attribuut 
geworden van de organisatie. Hoewel gebruiker en medewerker een overlap vertonen, gebruiker is 
meer verbonden met een software applicatie en medewerker meer met de organisatie waarvoor ge
werkt wordt, worden beide hier als object behouden omdat hier de rechten die een gebruiker heeft 
beter onderscheiden worden in de rollen die deze kan aannemen. De woorden 'artikelen' en 'ge
bruikers' zijn omgezet naar het enkelvoud artikel. Het model voor deze casus richt zich op het raak
vlak inkoop en drukwerkvoorbereiding van gewijzigde orders waarvan geen voorraad wordt bijge
houden, vandaar dat de objecten printen, afwerking, logistiek, voorraad en archief hier niet worden 
meegenomen. 

D r· t e IJS van o 11ec an 1 a en Ie b. tk d"d t d. d an meegenomen worden zijn: 
klant visitekaartje 
organisatie planner 
gebruiker ordermanager 
artikel prepresser 
medewerker drukwerkvoorbereiding 
catalogus ICT 
leverancier drukwerkbestand 
order 
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Deelstap 2 Schrijf samenvattende paragraaf voor elke kandidaat van de object klasse 

Klant 
1. De hoofdactiviteit van de inkoopadministratie is het leveren van artikelen aan medewerkers van 

een klant. Van deze klant wordt de naam, een contactpersoon en zijn/haar gegevens vast gelegd. 
2. Een medewerker kan zoeken in de catalogus van een leverancier en een onbeperkt aantal bestel

lingen plaatsen. 
3. Artikelen kunnen op de volgende wijze besteld worden: een medewerker kiest een artikel uit de 

catalogus en geeft het aantal (bij visitekaartjes per 100 stuks) en het afleveradres op. Bij het ar
tikel visitekaartje worden de persoonlijke gegevens van de medewerker opgegeven en in een 
preview gecontroleerd. 

4. Bestellingen moeten goedgekeurd worden door een bevoegde medewerker en worden verza
meld tot een order die, na goedkeuring, in productie genomen mag worden. 

5. Van de goedgekeurde orders ontvangt zowel de ordermanager als de medewerker een orderbe
vestiging, waar ook de leverdatum in staat, via de e-mail. 

Organisatie 
1. Een organisatie van een klant en een leverancier bestaat uit eenheden. Dit zijn voor de klant de 

businessunit en vestigingen. Voor de leverancier is dit de drukwerkvoorbereiding. Van organi
satie-eenheden wordt de naam, nummer en adres vastgelegd. 

Gebruiker 
1. Een gebruiker werkt als een medewerker bij een klant of bij een leverancier. Van gebruikers 

wordt hun toegangscode, wachtwoord, naam, adres, e-mailadres, organisatie-eenheid en toe
gangsrechten vastgelegd. 

Artikel 
1. Een artikel is te bestellen product binnen een catalogus van een klant. Een omschrijving van 

een artikel wordt door de klant aangeleverd, deze bestaat uit naam, nummer (unieke over alle 
catalogussen van alle klanten), prijs, minimale en maximale hoeveelheid op voorraad en num
mer van het drukwerkbestand. 

Medewerker 
1. Een medewerker is een gebruiker van een orderinkoopadministratie bij een leverancier of een 

klant. 
2. Een medewerker van de klant kan de volgende rollen aannemen (tussen haakjes staan rechten): 

Systeembeheerder (aanmaken gebruikers, vestigingen voor meerdere businessunits en toeken
nen rollen), Unitbeheerder (aanmaken vestigingen één businessunit), Orderbeheerder (samen
stellen en/of goedkeuren orders meerdere vestigingen), Orderer (samenstellen en/of goedkeuren 
orders één vestiging), Besteller (plaatsen bestellingen). 

3. Een medewerker van de leverancier kan de volgende rollen aannemen: Systeembeheer (aanma
ken klant, businessunit, medewerkers en toekennen rollen), Orderbeheerder ( orderstatus aanpas
sen, documenteren bestellingen), Voorraadbeheerder (voorraad muteren). 

Catalogus 
1. Een catalogus is een verzameling artikelen van een klant binnen de inkoop orderadministratie. 

Deze heeft een naam en een aanmaakdatum. 
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Leverancier 
1. Een leverancier levert artikelen uit de catalogus aan een klant. Van een leverancier wordt de 

naam en adres vastgelegd. 

Order 
1. Een order is een verzameling (minimaal 1) bestellingen van medewerkers van de klant. Een or

der heeft een doorlooptijd die vastgesteld wordt door de planner. Bij de intake van een order 
wordt op basis van deze doorlooptijd de leverdatum bepaald. Een order in de orderinkoopadmi
nistratie heeft statussen, dit zijn: geplaatst (plaatsing van een bestelling), ontvangen ( ontvangst 
van een order), in behandeling (bij de prepress, drukkerij/printing of afwerking), gereed, ver
zonden, uitgecheckt (afgeleverd en te factureren), archief (betaald en afgehandeld). 

Visitekaartje 
1. Een visitekaartje is een artikel dat niet op voorraad wordt gehouden. Een visitekaartje heeft een 

bestelgrootte van 100 stuks, hoort bij een drukwerkbestand en heeft een exportnummer. 

Planner 
l. De planner geeft een doorlooptijd mee aan een order en bepaald wanneer een order verwerkt 

kan worden door een prepresser, drukkerij/printing en afwerking. Van de planner wordt de 
naam en adres vastgelegd. 

Ordermanager 
l. Een ordermanager werkt op de drukwerkvoorbereiding van een vestiging van een leverancier. 

Van de ordermanager wordt zijn naam en adres vastgelegd. 
2. Een ordermanager verwerkt, in overleg met de planner en de prepresser, de orderbevestigin

gen. Als een order een stap verder is in het leveringsproces dan past de ordermanager dit aan in 
de orderinkoopadministratie. De ordermanager zorgt dan het nummer van het bestelde artikel 
verbonden wordt met het nummer van het drukwerkbestand. 

Pre presser 
l. De prepresser is een onderdeel van de drukwerkvoorbereiding van een leverancier. Van de pre

presser wordt de naam en adres vastgelegd. 
2. De prepresser maakt de drukwerkbestanden voor de printafdeling. Op de orderbon staat welke 

drukwerkbestanden voor welke artikelen gebruikt moeten worden voor het maken van een 
printbestand. Door het combineren van het drukwerkbestand en een visitekaartje gegevens (ex
port) wordt een printbestand gemaakt. 

Drukwerkvoorbereiding 
1. De drukwerkvoorbereiding bestaat uit de ordermanager, de planner en de prepresser, en hoort 

zelf bij een leverancier. Van de drukwerkvoorbereiding wordt de naam en adres van de vesti
ging bij gehouden 

ICT 
1. De ICT levert de visitekaartje gegevens (export) uit de orderinkoopadministratie aan de pre

presser 
2. De ICT behandeld de opmerkingen over het niet kunnen plaatsen van een bestelling of order 

door de klacht te combineren met de print screen en het paginanummer waar de medewerker 
van de klant vastloopt. De opmerking wordt door gegeven aan de programmeur die de orderin
koopadministratie applicatie voor de klant ontwikkeld heeft. 
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Drukwerkbestand 
l. Een drukwerkbestand is een lay-out met tekst en beeldmateriaal waarvan een printbestand ge

maakt kan worden. 
2. Een drukwerkbestand wordt gearchiveerd door de prepresser en elk drukwerkbestand heeft een 

uniek nummer, naam, verwijzing naar het artikel en klant. 

Deelstap 3 : Bepaal de attributen van elke klasse 

klasse attribuut attribuut naam regelnr. uit stap 2 
Klant naam KlantNaam Klant-! 

adres KlantAdres Klant-! 
Gebruiker userID GebruikersC ode Gebruiker-! 

vestigingsID Gebruikers Wachtwoord Gebruiker-! 
organisatieID GebruikersN aam Gebruiker-! 
usernaam GebruikersAdres Gebruiker-! 
wachtwoord GebruikersE-mail Gebruiker-! 
geslacht GebruikersOrganisatie Gebruiker-! 
voorletters GebruikersToegang Gebruiker-! 
voornaam 
tussenvoegsel 
achternaam 
e-mailadres 
telefoon 
fax 
mobiel 
omschrijving 
toegangsrechten 
actief 
verwijderd 
maninfo orderbeheerder 

Artikel naam ArtikelNaam Artikel-! 
nummer ArtikelNr Artikel-! 
prijs ArtikelPrijs Artikel-! 
minimale voorraad ArtikelMin Voorraad Artikel-! 
maximale voorraad ArtikelMax Voorraad Artikel-! 
nummer drukwerkbestand DrukwerkBestandN r Artikel-! 

Organisatie Naam LeverancierN aam Leverancier-! 
adres Leverancier Adres Leverancier-! 

Order nummer OrderNr Order-! 
bestelling Order Bestelling Order-! 
doorlooptijd OrderDoorloop Order-! 
status OrderStatus Order-! 

Visitekaartje nummer drukwerkbestand DrukwerkBestandN r Visitekaartje-! 
bestelgrootte Bestel Grootte Visitekaartje-! 
exportnummer ExportNr Visitekaartje-! 

Ordermanager naam OrdermanagerN aam Ordermanager-1 
adres OrdermanagerAdres Ordermanager-1 

Deelstap 4 : Identificeer de generalisatie relaties 

Een generalisatie wordt m de onderstaande lijst weergegeven door het symbool ç, wat betekent 
sub t D r t d b. t n zijn: se. e genera 1sa 1e van e o ,1ec e 

Organisatie c Klant 
Organisatie c Leverancier 
Medewerker c Gebruiker 
artikel c catalogus 
Visitekaartie c artikel 
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1 Drukwerkvoorbereiding c Organisatie 

Deelstap 5 : Identificeer de relevante associaties 

kandidaat voor associatie regelnr. uit stap 2 
Medewerker - bestelt - Artikel Klant-! 
Medewerker - zoektArtikelin - Catalogus Klant-2 
Medewerker - vultPersoonlijkeGegevensinOp - Visitekaartje Klant-3 
Medewerker - controleertPreviewVan - Visitekaartje Klant-3 
Medewerker - plaatst - Order Klant-4 
Medewerker - OtvangtOderbevestigingVan - Order Klant-5 
Gebruiker - werktBijEen - Organisatie Gebruiker-! 
Artikel - wordtBesteldDoorEen - Medewerker Artikel-! 
Catalogus - bestaatUit - Artikelen Catalogus-! 
Planner - bepaaldLevertijdVanEen - Order Order-! 
Visitekaartje - hoortBijEen - Drukwerkbestand Visitekaartje-! 
Orderrnanager - verwerkt - Orderbevestiging - vanEen - Medewerker Ordermanager-2 
Prepresser - maaktEen - Drukwerkbestand Prepresser-2 
ICT - levertDeGegevensVoorHet - Visitekaartje ICT-1 
ICT- behandeltOpmerkingVanEen - Medewerker ICT-2 
Drukwerkbestand - wordtGearchiveerdDoorEen - Prepresser Drukwerkbestand-2 

Als deze kandidaat associatielijst goed bekeken wordt dan is het eerste dat opvalt dat de associatie 

Medewerker - bestelt - Artikel 

het tegen gestelde is van 

Artikel - wordtBesteldDoorEen - Medewerker 

Maar aan een bestelling kunnen ook attributen als hoeveelheid en levertijd verbonden worden, dit 
geldt ook voor de associaties 

D 

Medewerker - OtvangtOderbevestigingVan - Order 
Ordermanager - verwerkt - Orderbevestiging - vanEen - Medewerker 
ICT- behandeltOpmerkingVanEen - Medewerker 

e associatie 1e .. d. d an over lJVen ZlJn: 
kandidaat voor associatie regelnr. uit stap 2 
Medewerker - zoektArtike!In - Catalogus Klant-2 
Medewerker - vultPersoonlijkeGegevensinOp - Visitekaartje Klant-3 
Medewerker - controleertPreviewVan - Visitekaartje Klant-3 
Medewerker - plaatst - Order Klant-4 
Gebruiker - werktBijEen - Organisatie Gebruiker-! 
Catalogus - bestaatUit - Artikelen Catalogus-! 
Planner - bepaaldLevertijdVanEen - Order Order-! 
Visitekaartje - hoortBijEen - Drukwerkbestand Visitekaartje-! 
Prepresser - maaktEen - Drukwerkbestand Prepresser-2 
ICT - levertDeGe.gevensVoorHet - Visitekaartje ICT-1 
Drukwerkbestand - wordtGearchiveerdDoorEen - Prepresser Drukwerkbestand-2 

Deels tap 6 : Identificeer associatieklassen 
Aan een bestelling kunnen zoals aangegeven attributen toegekend worden. Dit is een ook het geval 
orderbevestiging en een opmerking. Deze drie associatie zullen in het klasse diagram als associatie 
klasse worden opgenomen, met als naam 
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naam associatieklasse attribuut attribuutnaam 
Bestelling aantal Beste!Aantal 

nummer Beste!Nr 
Orderbevestiging nummer OrderNr 

Leverdatum Order Leverdatum 
Opmerking nummer OpmerkingNr 

print screen OpmerkingPrint 
paginanummer OpmerkingPaginanr 

Deelstap 7 Teken der versie van het klasse diagram 

Order 

OrriP.rNr Catalogus 
OrderBestelling ,<;sl3bJo,N,... 
OrderDoorloop ~sebJ "Oabm 
Orderstatus 

'( 
Organisatie Artikel 

-N..,. 
Drukwerkbestar d 

~rtblNl'Rff 

-Adres -voor -gebruikt ArtikelNr 
-BestandNr ArtikelPrijs 
-8es't11dN1:1:111 ArtikelMinVoorraad 

0. L ArtikelMaxVoorraac 
ettribute4 

-hoort_bij . 
L;:,,. 

1 Klant 1 -levert 

1 
1 1 Visitekaartje 

Leverancie'1 
DrukwerkBestandN1 

1 BestelGrootte . 1 ExportNr 

IBusinessunif 

,~, î 1 1 

1 1 
. 

1 0 
1 

1 ICT 1 . ,irukwerkuoorbereidïtg 
1 1 
1 1 

1 Vestiging 1 r 1'7 1 T 1 ◄ ~ 1 T 1 1 

1 1 
. 

. -heeft f>rogramme<t 1 Consultant 1 
1 1 1 1 . -werkt_b1j 1 1 1 1 

Medewe.-kerkla1 lt 

-contactpersoon 
-systeembeheer de 
-unrtbeheerder 1 Prepesser-1 1 Planner 1 IOrdermanag,t 
-order der 

1 1 1 1 1 -besteller 
1 1 1 1 1 

n ,'7 n 
~edewerkerLeveranic ~ 
-systeembeheerder '-' 
-orderbeheer der 
-voorraadbeheerder 

~ 

ni 
Gebruiker 

Gebru1kersCode 
OebruikersWechtwoon 

µJebn In N""" 
GebruikersAdres 
GebruikersEmeil 
GebruikersOrgemisatie 
GebruikersRechten 
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Deels tap 8 : Identificeer de rollen van een object bij een associatie 
De rollen zijn de namen van de associaties tussen de klasse objecten. Deze namen waren al aange
geven in stap vijf en worden hier herhaald. 

kandidaat voor associatie rol 
Medewerker - zoektArtikelln - Catalogus zoektArtikelln 
Medewerker - vultPersoonlijkeGegevenslnOp - Visitekaartje vultPersoonlijkeGegevenslnOp 
Medewerker - controleertPreviewVan - Visitekaartje con tro I eertPrev iew Van 
Medewerker - plaatst - Order plaatst 
Gebruiker - plaatst - Organisatie plaatst 
Catalogus - bestaatUit - Artikelen bestaatUit 
Planner - bepaaldLevertijdVanEen - Order bepaaldLevertij dVanEen 
Visitekaartje - hoortBijEen - Drukwerkbestand hoortBijEen 
Prepresser - maaktEen - Drukwerkbestand maaktEen 
ICT - levertDeGegevensVoorHet - Visitekaartje levertDeGegevens VoorHet 
Drukwerkbestand - wordtGearchiveerdDoorEen - Prepresser wordtGearchiveerdDoorEen 

Deelstap 9 Voeg de beperkingen op de associaties 

kandidaat voor associatie beperking 
Medewerker - zoektArtikelln - Catalogus 
Medewerker - vultPersoonlijkeGegevenslnOp - Visitekaartje 
Medewerker - controleertPreviewVan - Visitekaartje 
Medewerker - plaatst - Order 
Gebruiker - plaatst - Organisatie 
Catalogus - bestaatUit - Artikelen 
Planner - bepaaldLevertijdVanEen - Order 
Visitekaartje - hoortBijEen - Drukwerkbestand 
Prepresser - maaktEen - Drukwerkbestand 
ICT- levertDeGegevensVoorHet - Visitekaartje 
Drukwerkbestand - wordtGearchiveerdDoorEen - Prepresser 

Casus één: Stork 1 O 



Hieronder staat de 2e versie van het klasse diagram: 

Klanten 

tkla code 
kaartcode 
13Ill 

bez:adres 
~,il 

bezpc 
bezplaats 
postadres 
postpc 
postplaats 
a1d 
Hooi 
lll 
ema1f_.:algemeen 
ema1l_productie 
ema,l_orders 
email ieedback 
ema(.~tzender 

-werkt 

Functies 

-fi1ctiel0 
-bun_code 
-kla_code 
-ves_code 
-11Ull 

Groepstaf 

9""1'11,110 
-kla_code 
-bun_code 
-afd code 
-l)l()!iii'1fl,m 
-groepstafnaam2 

, , -gepl_door 

1 Bestelling 

1 bo1011i1gl0 
nlolllU 
là,rlO 
stigi1glO 
ll!IIO 

1 
1 

End9 

i-- . 

----4-all!uellilllrn 
oewlevdat . 

~spoedbestelling 1 

~

KU~l~I IF,JlttttL~ 1 
eenheidsp_ rijs -End11 
verpeenhe1d 

afleverpc_alt-

-End10 Status 

ototuocodc . volgnummer 
omschrijving 
stdMenu 

Maatwerk 

-lmrtlO 
-b!silliIglO 
-product 
-hoeveelheid . -prjs 
-sl~bxie 

~11181111 

tvar _ vestigingen_fl1 
var users fld 

l~;~:;:~;~!ent 
!afleveradres alt · • 
-contactpersoon n 
afleverplaats_alt -End12 

restelalsstamartike1 ._ _____________________ _ 
product feedback 
orderfeedback 
vkaart_afdeling 
vkaart_mobiel 

1-vKaart_Jlrive 
~vkae1rt_altadres 
1-spoedbestelllng 

tactiel 
-maninfoOrderben 

~

vkaart_afdeling2 
vkaart_,nstttuut 

-vkaart instttuut2 

1.' 

bun_code 
kla_code 
~k:nle 

-End2 

-End1 

Bun_afdelinge 

-afd_code 
kla_code 

f'\, -bun_code 
-;rt!eli1gu1111 
-actief . 

!-afdelingnaam2 ( 

1 1 

ll'Dll 
,ntrotekst 1-------·---------' 

1-,ostenpIaats 1 
~act,et 1 
tnaam~ 1 

-opgespltts_in 

-valt_onder 

Vestigingen 

~sö;i11gslO 

~

ves_code 
bun_code 
kla_code 

H3'11\ 

-heeft 

-plaatst 
-boekt 

Users 

l-1serlO 

l..,sö;ii,gslO 
--0111a1sali!ID 

1
-,sen,m" · 
-wachtwoord 
-gè-slácht · • 
-voorletters 
400UMA 

-tussenvoegsel 

bezadres 
berpc 
bezplaats 
postadres 
postpc 
fJU~lfJl.::,i:tl~ 
tild 

.-------------------1-«:ltmen 

!~OOI 
ill 
url 

~variabel 1 

-werken 

J Sessions 1 
l-,imiJ1IO 1 
-sl1lf1110 
-duur 

-email 
-Htx>1 

1 .. * 

-81 
-mobiel 
-omschrijving 
-~cltl 
-actief 
..,,wjdon:1 

L . . 
End13 

Factuurregel 

-b!sH1glO 
-aanlal 
-be stellingprijs 
-verpeenheid 
-botmlO 

-End14 

Orders 

--0«1,rlO 
-1serl0 -End5 
-userlD _int 
--0«1,llilllrn 
-afg_eti~ndeld . _ 

, l-inkoopordernurnmerl i . - . 1 

-11!1 O .. • 

r 

-inleresse 

tactiel 1 

l-~~~}~~~~=~01 
-~ 
-msie 

1-maninfo orderbeheerdet 

-IIÏI 

-1serlO 
factadr 
factpc 

eetplaats j 1 
-End8 

-End7 
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-End6 

. 
1 

F~ctuur 

-EtmlO 
-il::lullilllm 
Oeclelregeli::w~ergevb-7 

-detail 
-adresregel1 
-adresregel2 
-adresregel3 
-"r.lresregel4 

Feedback 1 
I-h<hrtlO 
--0«1,rlO 
llillrlD 

4mm 
-opmerkingen 
.afgehandeld 

-End4 
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Productie 
-p,001c1ielO 
prcd1ct»d!lbm 

-statuscode 

j Visitekaartje½ 

1-!mrtlU 1 
fb,sH1glO 1 
~bun_fcl_code 

~·- 1 ~fi•ciie 1 
~n,e11e, 1 

~~~ 1 
t:letoon~ 1 

mobiel 
email 
adresprive 
- rile: 

plaatsprive 
telefoonpnve 
oezadres _ all 

1
-bezpc_alt 
bezplaats _ dit 
pociadrei::_att 
postpc_alt 

~

-postplaats_alt 

1 
li!ó1•1 

. -, 
-dfdeling2 
instttuut 
i1S1ib1f2 
insfäuut1f 
instttuut1 b 
,nstttuut2f 
instituur2b 
afdeling/ 
atdelingb 
afdeling2b 
naamf 
naamb 
functie! 
fi1c1ieb 
adres_extraf 
adres extrab 
te1er0Ön_ext 
tax_ext 
fäelf 
tiH 

t'WOUlllll 

11ilille1 
afdeling2f 
adres extra 
bezadres_alt2 
bezpc_alt2 
bezplaats_all2 
postadres_alt 
postpc_alt2 
postplaats _al 
Blj)rile f n:tJBUIID j 

eoorraadlocatie► 
HraielD 1 
-locoticcodc 
-um 
-bezadres t--
-bezpc 
-bezplaats 
-actief 

-heeft 

everancier _locat ~ 

--OllJ81Ba11elD 
-b:atielO 

-heeit 

( Organisatie J 
1-0lllBIBBIJelU 1 

1'61! 
bezadres 

-bevindtl_zich 

Afbeeldingen 

t-arthllO 
foto_tilename 
w 
foto width 
foto=height 
thumbnail 0 .. 1 

bezpc 
bezplaats 
postadres 
postpc 
postplaats 
a1d 
tebll 
b,. 

email_ algemeen 
email orders 
emailyroductie 
i1tri 
leverancier 
actief 

o .. • ½ceert 

'-------1-,
1

11 T -hoort_bij 

Artikelen 

thumbnail height -is_vb_van 
thumbnail_width l---------

0

-__ ,

1 

L -arthllO 
leiera1corlO 

f-ll'•ti:Ji,gln 
art code int 
art-code -kit 
art - code -lev 
kla -code -
bun_code -ziet_utt_als 

l\rtikelaanvraa O.:" 

cat_code 
srt_code 
111111 
verpeenheid 
eenheidsprijs 
backupprijs 

- maxorder 
voorraad art 
voorraad_min 

-<OOrl!BI 
voorraad _max 
t:Jeste1a_op11e 
besteld_order 
tamelO 
locatiecode 
bijzonderheder 
datumwijziging 

t"'Rllllel 
t,,~b:xlo 
staffel 

-<lllU<aJ;IID ._ ________ _ 

i-,,rthllO 
mrlD 

-<imm 

stamartikel 

-bij 
J 1 

verzoek .aft.il -hoort_bij 

afgehandeld 

Voorraadover 

-arthllO 
-!0011!11:1 

PDFafbeeldingen 

-árthllO 
-!Xff.fiiel!Blt 
-;,Jffile 

.-filesizo 

staffels 

-nm:110 
-arthllO 
-aantal 
-pris 

1 0 .. • _______ __. 

-bepaald_categorie 
-bepaald_soort 

Anlkelen_c, Artikelen_s, 
cat_code -il_1s1 -heert_soort -cal code 

~•m~---4------------------:--îsrt_::-code 

1 .. • -1'61! 
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Stap B: Use case diagram 

Overzicht 

User (klant) 

Use case: bestellen -plaatst 

User (klant) 

Use case: orderen -bo~kt 

U:s..r(klant) 

Drukwerkorderproces 

Bost.dim 

-ppl_door 

Bmell,n 

o .. • 

Ord<,,n 

O .. • 

\ 
User (Buhrmann-Ubbens:) 

Us,n ( ordeimalUlp'r) 

•paltnvoo 
artikel 

- geeft_ op opgegeven_ door 

o .. • 

User (ordermanager) 

-veriNerkt 

Use case: druh-werkvoorbereiding 

Usu (pr•pressar) 

Casus één: Stork 

ocumentaren or r3 
(export vis1teka.artje 

maken) 

-voorbere1d_door 

o .. • 
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Stap C: Sequence diagram 

Sequence 1 Stork: van bestelling naar productieorder 

l l butel nntek..utJt- ~tork Work1pN!re() 

l .:! b.utel l'UltekurtJt: Stork f'okk11() 

::· plu.hl.n,( Qrdtr ~lork '."1S1t1k-MriJuO 

2: pl.u.t:1u\( ordt,r Stork bnefp•pierlennloppe 

,--,--2-1-: .,,..,.._· __ b_m_f_p•_P_w,_o_.i._.,:)--)4 Stork ordu Orde 

2.2. brilfp•p1u/1nnlopp1n ordaih1vutJ01'14) 

Drukkotnj Soruw,nld 
Le~nnci.er 

1 JU1. Hoopnr.ud. Ordernwupf 

1.1 buhl_bnaJl)•piar_~tork() 

l 2· but,l ,nv.lappen Stork() 

2 l · tUWYN Y'UitekuriJe, ordu() .1 Stork ordar- oro,,J 
Î 1 

2 2 v1nt1lturtJu o?deib1vutic;:1ncp 

"T 
2.1 · ftllN',ft bntfp•p111r.l.nwloppen ord.r( 

r'-r-----------Stork order ûrd,: 
2. pl.u.hlJ\C o-rd.r Stork briefp•p1er/1nV11loppe 

' n 
4 2 v,:x,zbun:lan producheorder() 3 l : p:t0dlel111 Storli:() 

vu1t1ku.r!Ju Euy
door ICT-HIV1Cu Rotte 

Casus één: Stork 

: 

' ' 
' ' ' 
' ' 

1 Jui Hoop,nrud: Orda~f 1 Xçam: Applic,1.ti.l 

2Je 
sequence 2: Stork 

2.2: ordertlew,tig:illc: vullekurtju() 2 ): Ulboeken ordt:m:cel YUitek4411Je Stork WorJnphe ( 

2 7 :1t~ lenrti_i,iinvuilen() 2 4 mAU orderulc ordern;-1 Worlupher.() 

2.7.l: ,t.t.tw unp•.uen vu1tek&ut.1" order{) 
2 S· 111b041cen orduNg-el vis1tek.1.Ut,e Stotlc foklcet{ 

2 6 m.wr: orduulc orde~l Fokker() 

: ' 
J. 

' \9 l · film, muon•• op,tunn ~ ,n"k>pp,nlan,u,cw,( 2 2· Orderbevtsticmg briefp•piulennloppul( 2.8 Imotiken ordemg-el bnafp•p11r() 

2.81: op20ekenbutUW:n.imma?() \ 
2.8.2· g-eenbutW pvolU!an() 

3: U\Ylll1ingudutte 1-nrtijd() 2.8 3. malienc"1cula.tia voor nieuwbut.uul() 

3.1: ~h.tw bnaDennloppen order wnpàner( 
2 .8 4 muk order.r.alc per orden-.g-el() 4.l · ,,..rgelijkan dump nwt mgebo.ikte, ordtmpls() 

2 9: inboeken envtloppen order() 

~ V 4: Dump Storlc ordoln() 4.2· vooibemden procb:tiaorder() 

' ' ' 
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Sequence 2 Stork: van productieorder naar productierun 

Ea.;yHij1n.egen: Applicat· 

~ -
log:in als jysteembeheerdet() 

kies_productie_me:m() 

kies_ visiteka.arljes() 

overz:icht_visitekautju_kla.utel1() 

l: kies_kla.nt_Stork() 

2: kies ~tork 'vVorkphere() 

3: kies_(in.lien_mogolijk)_J,.,in<srunit() 

4. selecteer alle leverarici.er5() 

5: kies_.JJ._vutigjngen() 

6: ovel'Zicht _.ille _bestelde_ visit.a:lca.arljes() 

7: selecteer_visitekaartjes_met_sta.tw_'ontvu,gen'() 

8: kti.w_per_bestelt_ visitekaart:je_sta.tw;_'in behutdeling'_aan() 

' 
9: selecteer_ <::tab> _guc:he:iden_export() 

10: kies_genereer_exportfile() 

11: toon_op_te_slun_exportfile() 

12: selecteer_met rec:htenmis klilc_exporlfile() 

13: kie.s_opslaa.n_.ili_en_ggef_log;u;clw_n.mt() 

2: kies Sterk Fokke:r() 

3: kies_bwimesswtit_Aesospac:e_I:n.dw;trie::S() 

4: """"'lg__,t•p_4_tlrn_l3() 

2: kies_Stork_Fokket() 

3: kies_bwuwsrunit Aesosp.a.ce Suvices() 

4: v.rvolg__st•p_ 4_t/rn_13() 

2. kUu_Stork Algemeen() 

3: kie,_.ille_businen1.mit() 

4: v.rvolg__st•p 4 tlrn 13() 

14: selecteer de t.b-~scheidein tekstbestanden naar de MosaicUltra. 450-se:rver() 

15: opmaken dump door in4ten lopen van tab-;esclwulen basta.lui in. template en X-d..t~) 
, 

16: controle opmuk \714 laserproet1) 

18: unpa,smg dump() 17: (mogelijke) wranda~n binnen templa.te en X-d..ta. doorvoeren() 

- ~ 
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Stap D: Activity diagram 

Klant Ordermanager Planner Preprcsser ICT 

··1-· OppV"Cn produi::h•ordAt 

(Ukoord] 

[rol.,""'] 
~-~~-~ InpWUWln plOdlCtiaorda 

opa:akari. butuuimimme 

Plu.h order J,_ ___ __, 
1~o~nn1 

''-------" 
[dynemtsch product] 

lapüm lanrmc:,da 

Moeik export/dump 

[Soort product?] 

InproduchepV'lq--------+---------~ 

[Proet akkoord?J 

·J-E-----'lnee_J_-< >---+-------Oo_l _____ t---3>1 maak films 
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Casus twee 

Klant : UWV (,vwwl.thieme-uroep.nl/easvuwv2/) 
Vestiging : van der Most 
Ordermanager(s): Harry Westerhof, Peter Eikelboom en Laurent Pots 
Applicatie : EasyUWV2 
Kenmerk : Samenwerking met collega drukkerij en het aantal vestigingen 

De ordermanager van Van der Most2 haalt, via het menu documenteren bestellingen en een op maat 
gemaakte export, 3 á 4 keer per dag de geplaatste orders uit de EasyUWV2-applicatie. Een mede
werker van UWV moet bij plaatsen van een bestelling een kostenplaatsnummer aangeven. Elke kos
tenplaatsnummer is gekoppeld aan een vestiging van het UWV. Dit kostenplaatsnummer bepaald 
het adres waar de factuur van de bestelling naar toe gestuurd moet worden. Het factuuradres kan 
een ander adres zijn dan het adres waar de bestelde artikelen afgeleverd moeten worden. Van de 
geplaatste orders ontvangen de ordermanagers geen aparte bevestiging via de e-mail. Alle orders -
zowel de afroeporders als de maatwerkorders - worden rechtstreeks ingelezen in het ordermanage
ment applicatie van Van der Most. Binnen Van der Most worden de orders afgewerkt via Rasputin3

. 

De ordergegevens worden per bestelregel ingelezen in de orderadministratie van Rasputin. De or
derregels vanuit EasyUWV2 worden gesorteerd per kostenplaatsnummer. Voor elk nieuw kosten
plaatsnummer wordt een nieuw ordernummer aangemaakt. Deze sortering is een vertaalslag die no
dig is voor zowel de distributie, zodat orders gegroepeerd kunnen worden naar afleveradres, als 
voor de facturatie zodat achteraf de kosten gegroepeerd kunnen worden naar kostenplaats. 

Als de ingelezen orderregels afroeporders zijn, dan worden deze direct gepikt door de medewerkers 
in het magazijn. Door het exporteren van de orderregels uit EasyUWV2-applicatie is de status van 
deze orderregels aangepast van 'geplaatst' naar 'in behandeling'. Na het inlezen van de orderregels 
print de ordermanager een inleesverslag uit. Op het inleesverslag ( een Excel-sheet) staan alle orders 
die zo juist zijn ingelezen in een lijst. Een maatwerkorder is een omschrijving vanuit de Easy
applicatie voor de visitekaartjes. Deze maatwerkorders worden verzameld en twee keer per week 
opgemaakt door de prepress en geproduceerd in de drukkerij. Voor de maatwerkorders geldt een 
levertijd van 10 werkdagen. Van de afroeporders wordt geen orderzak gemaakt of een planning ge
maakt, omdat de orders binnen 48 uur afgeleverd moeten worden. 

Het 3 á 4 keer per dag exporten van de Easy-orders is voor het aanpassen van de voorraadstand van 
de bestelde artikelen binnen Rasputin-applicatie. Op basis van deze voorraadstand wordt de produc
tie aangestuurd. Alle afroepartikelen worden door Van der Most op voorraad gehouden. Op woens
dag en vrijdag worden uit de EasyUWV2-applicatie een tweede export gehaald. Deze tweede export 
dient voor het opmaken van de visitekaartjes. Deze export bevat de naam, adres enz. gegevens die 
via een template op de prepress verwerkt wordt. Om de export te maken moet de ordermanager bin
nen EasyUWV2-applicatie onder het menu productie en export visitekaartjes alle openstaande or
derregels aanvinken. Op basis van het inleesverslag wordt het aantal maatwerkorders gecontroleerd 
en het aantal eenheden per orderregel. Na de controle worden de bestellingen aangekruist op de in
leesverslag en samen met de verzamelorderzak naar de prepress gestuurd. Binnen EasyUWV2-
applicatie wordt maar één soort visitekaartje geproduceerd, daarom is op de prepress geen archief 
voor de visitekaartjes opmaaktemplates. Nadat de tweede export in de opmaaktemplate is ingelopen 
wordt door de prepress een controle plot uitgedraaid. Deze plot wordt gecontroleerd door de order-

2 details cases: klant is UWV, Easy-applicatie is wwwl.1hi~111~-,;rocp.11L1~a~vuwv2:, gebruiker is drukkerij Van Der Most in 
Heerde, ordermanager is Harry W esterhof, Peter Eikelboom en Laurent Pots, kenmerk is de integratie tussen de Easy
applicatie en backoffice en het aantal bestellingen en bestellers 

3 Rasputin is een magazijnbeheer-applicatie van Distel, www.distd.nl, zie ook bijlage Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. 
4 De facturatie binnen Van der Most vindt plaats in Exact, www.cxact.nl 
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manager en daarna stuurt de prepress de bestanden samen met de orderzak door naar de drukkerij. 
De orderzak met de inleesverslag worden door de productie terug gegeven aan de ordermanager. 

De maatwerkorders worden ook door het magazijn uitgeleverd op basis van het inleesverslag. Dit 
verslag verbindt de bestelregels aan de ordergegevens, zodat de magazijn medewerker weet welke 
visitekaartjes naar welk afleveradres gestuurd moet worden. Aan het eind van elke dag moeten de 
voorraadstanden en de status van de orders binnen de EasyUWV2-applicatie worden aangepast. 
Deze aanpassing of synchronisatie wordt door de ordermanager uitgevoerd door vanuit Rasputin 
een tweetal export's te maken. Binnen Rasputin is de functionaliteit 'aanmaken voorraadbestand 
Easy-applicatie' en 'leveringenbestand' gecreëerd. Door te 'klikken' op aanmaken van een voor
raadbestand wordt een export gemaakt welke vervolgens binnen EasyUWV2 via voorraad importe
ren binnen gehaald kan worden. Via de export leveringsbestand worden de statussen van de orders 
aangepast van 'in behandeling' naar 'gereed'. 

Een gebruiker kan over een geplaatste orders vragen stellen, bijvoorbeeld is het mogelijk een order 
eerder uit te leveren of wat is het artikelnummer van dit product? Alle vragen van gebruikers kun
nen via de e-mail op twee niveaus gesteld worden, namelijk op product/artikel niveau en op order
niveau. Veel vragen die gebruikers stellen gaan over de voorraad die binnen de EasyUVW2-
applicatie wordt aangehouden. De gestelde vragen worden binnen de Easy-applicatie feedback ge
noemd, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden .. Gebruikers willen nog wel eens een order an
nuleren via de orderfeedback. Wat ook vaak gebeurt is dat een orderer (bevoegd om bestellingen 
goed te keuren) een bestelling niet goedkeurt. De bestelling blijft dan in het systeem staan; de be
steller ziet dat zijn bestelling nog niet verwerkt is, plaatst een nieuwe bestelling en stelt vervolgens 
een vraag over zijn opnieuw bestelde artikel. Deze bestelling wordt dan vervolgens goed gekeurd en 
geproduceerd. Daarnaast worden bij het plaatsen van een bestelling de aantallen en de verpakkings
eenheden met elkaar verward. Bij elke bestelling wordt de voorraad aangepast. Als een bestelling 
ongeorderd blijft bestaan en ook de aantallen niet worden aangepast dan ontstaan verschillen in de 
voorraad tussen de EasyUWV2- en Rasputin-applicatie. 
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Stap A: Class diagram 

,------.i...- -werkt 
Klonten 

l:~~;~:ie 
_, ... 
-bezadres 
...tlrllli1 
-bezpc 
-bezplaats 
-postadres 
-postpc 
-postplaats 
-~IQ 
-toto, 
-lo: 
-email_algemeen 
-e1noil___productie 

-email_orders 
-email feedback 

1-emailJJroductieverzoe~ 
-email afzender 
-orderControle 
-orderattachment 
-productfeedback 
-order1eedback 
-vkaart_afdeling 
-vkaart mobiel 
-vkaartJ)rive 
-vkaart_altadres 
-actief 

1 

1.. . 
Businessun · 

bun_code 
kla_code -End1 

h,~bxle 
Ullll 

.-,trotekst . 
actief 

1 -opgesplits _in 

1 -valt_onder 

1 Vestiginge1 
f<,,•1i;ii19,10 

f
ves_code 
bun code 
kla Code 

~IIBTI 
bezadres 
bezpc 
bezplaats 
postadres 
postpc 
postplaats 
01d 
toto, 
lo: 
url 
variabel 
actief 

t-iserlD 
kjzg<ellm 

-werken 

Kostenplaats 

-la!t,1p1"31110 
-kostenplaats 
-bun_code 
-kla_code 

. . 
llun_ofdelinge1 

atd_code 
kla_code 
bun code 

~liKJIIBII 
actief 

-End2 . 

Afroe plN 

-uvi 
-voorlette rs 
-mr1mn 
-voorvoe gsel 
-a:lifllBII 
-Hto1 
-lo: 
-mobiel 
-email 
-kostenplts 
-bezoekadres 

-IX' 
-1)1"311 
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Stap B: Use case diagram 
Drukwerkorderproces 

Best.dur\ 

Overzicht 

\ 
Us.er (klant) 

Use case: bestellen -plaats.t -ppl_door 

Berullm 

O .. • 

Us.er (klant) 

Use case: orderen 

O .. • 

U:s.e-r(klant) 

Use case: drukwerkvoorbereiding -ge:d._op 

Uur (ordermanapr) 
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O .. • 

Us.u (pI1'prns.n) 
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-vootb.r•id_door 

0 ..... 
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Lasus twee: u w v 

Us.er ( ordennanager) 

oorbmidi!l'\ 
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Stap C: Sequence diagram 

T 
1 

T 

1 Ea.s.yUWVJ: Appllcatî 

1 

1: bH.ttl proc.-dure fomtuhu() 

3. b,i,mllilllVJ5.itekaartJtO 

4. plaat~ t:nwloppE-n en vu.ittlwlrtje orduO 

~ J: otdelbeves.tipngt~lopJnn ,n vi:.ittkaarljt( 

5: pbuus.illc procedure fonnulli'r ordHÜ 

5.J: oiderbews.ngmg proce-dure fonnuheI() 

1 
1 

4.1 · rw,uwe e:nwlopp.-nenvu.i1ekaartje ordtrq Vmdot Ur.:ril.ord4. Ckda" 

1 

5.1: rueuwe procedure formuhtr order() J 
_
1 

Vai.dt Uostcr&s:: Cru 

1 Ha:i.yUWV:l:. Applicatj 

1 

Laurent Poa: Ordenmna;JU 

ó.J.l: sepWe ordemtpb. afrwporde-nO 

l:ti.s.t•lprocedlU'l' fonnlllifI() 
61 doo~n orde raak en illle-,;,:s,Vl'nlagv:is.1ttkaart.}H() 

6.7 l: orduzak en brvutir;in;wntuurc» v:is.itelwlrt.)E'!>() 

3:bnulllicvr.itekaartje{) 

6.S ftt(l)ackvraag:s.~dl..veril\;proctdunformuli.rnl() 
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T 

5: plaats.u,c p:r0<:td.un fomuWer orde10 
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5.J: ord.ibews.tigin;; pIQC~ure formuliH() 

E&s.yUWVJ;· Appb:at lalm'nt Pots. Ordeinlllll5!f Rtsp.lll.Applil:ó 

6 :2: ll'rtpOrt•H Ordf.rp,pvtll!.() 

6.1. uportHrordH~P'""~) 6.5. dDorpwn export NA W-vP""'-<) 

6.3: documtnttnn NAW-~~~) 
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7 .J. imponHr =~tand() 7: aanmaken \'OOrraadbestandQ 

7 3 imponen orden.tatw.() 7.1: a•nmaken levenngsbesb1ndO 
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Stap D: Activity diagram 
Klant Ordumanac:er Preprtsser Orderpikk..-

l 
~-----c''<loel(eenartlket j<è----------1---7 

[atroepl setecteerorcterregel 1<,--------~ 
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(eesntwoord 11resg 
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(hoe-~ z.:;,e~1netl\Ode (,...,,., <111111.olen, ,,.~a11oten, e-n;c ) Vcrzcomclcr, moatwcrk artri,clcn per c>rdcr 
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Controleren orderr*ts met nleesverslag) 

Geer opmerkw,g over M.1ke1) 
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U~drltSlen rneesYerslog maatwerk orderregels 

geel bestellngdetall--. lzoels een •o~enpla<lisfll) 

[nee] 

[nu] 

[Proefakkoord?] 
Controle proef (op bv leestekens, IMf"llal oP stand) >--+------~ 
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{nee) 

Geel order(regel)feedbl'ICk ,----~ 

p 
[meer !eedbacl(vreqen"'] ~--~---

Beantwootd teectb&ckVraag 
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Casus drie 

Klant : Grontmij (wwvvl.thieme-u:roep.nl/!!n1ntmij/) 
Vestiging : de Raat & de Vries 
Ordermanager(s) : Wim Schokker 
Applicatie : Grontmij 
Kenmerk : Productiewijze opmaak (Quark) en preview bestanden 

Het ordermanagement bij Drukkerij De Raat & De Vries5 is een onderdeel van de afdeling die het 
bedrijfsbureau genoemd wordt. Het ordermanagement bestaat uit één persoon en wordt relatiema
nager genoemd. De ordermanager is verantwoordelijk voor de verwerking van alle Easy-orders uit 
de Grontmij-applicatie in IS-gram6 en binnen de productie. De Grontmij-applicatie is sinds februari 
'03 operationeel, na een ontwikkeltraject van een jaar. Met behulp van de Grontmij-applicatie zijn 
sinds februari '03 rond de 900 Easy-orders verwerkt. De werkwijze die gevolgd wordt bij de ver
werking van de Easy-orders is nog niet beschreven in het kwaliteitshandboek, omdat deze nog in 
ontwikkeling was tijdens de laatste audit. 

De medewerkers van Grontmij kunnen een 15-tal verschillen typen huisstijl- en handelddrukwerk 
bestellen, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden .. Ieder van deze typen drukwerk is verder opgesplitst 
naar de verschillende vestigingen binnen Grontmij. Dan ontstaat een lijst met 101 verschillende ty
pen producten, zoals algemeen briefpapier voor de holding of enveloppen voor de vestiging in 
Hongarije, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden .. Ieder product is uniek genummerd, zoals in 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. te zien is, en deze nummering wordt gebruikt als een refe
rentie binnen de Grontmij-applicatie, maar ook binnen het ordermanagement, de prepress en de fac
turatie. De logica achter de nummering van de artikelen is de volgende: 

businessunit 

vestiging 

\ ~ 
0l.043.A98.001 

__/ '----

Type drukwerk 

Dependance vestigingen 

In de lijst van artikelen binnen de Grontmij-applicatie bevinden zich ook enveloppen. Deze produc
ten worden door een geselecteerde leverancier van Grontmij (KORO) geproduceerd. De drukbe
standen, voor het produceren van het drukwerk, worden zowel door de prepress van De Raat & De 
Vries als de ICT-services gemaakt. Door de prepress worden visitekaartje opmaakbestanden en de 
bijbehorende Easy-dump gecreëerd. Door de ICT-services aangeleverde opmaakbestanden (Quark7

) 

en een set PDF-bestanden die van de opmaakbestanden is gemaakt. De PDF-set worden eerst ter 
controle naar Grontmij opgestuurd. Na een goedkeuring door Grontmij worden deze PDF-bestanden 
gebruikt als voorbeeld bij het bestellen van een product, zodat hij of zij kan controleren of het juiste 
product besteld wordt. Het PDF-bestand is alleen bedoeld voor een preview niet om het artikel te 
produceren, daar worden de opmaak bestanden voor gebruikt. Bij het plaatsen van een visitekaartje 
bestelling wordt voor een preview niet het PDF-bestand gebruikt maar een 'nagebouwd' HTML
versie van het opmaak bestand. De opmaak en PDF-bestanden worden eens in de maand door de 
ICT-afdeling in Rotterdam gemaakt en daarna door de prepress bij de drukkerij gearchiveerd; de 
wijzigingen vanuit Grontmij worden op deze manier verwerkt in de verzameling opmaakbestanden. 

Binnen de drukkerij worden aparte orderzakken voor de Easy-orders van Grontmij gebuikt (zie 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Bij het begin van elke maand wordt één order aange
maakt binnen IS-gram, waarop vervolgens alle binnenkomende bestellingen opgeboekt worden. 

5 details casus: klant is Grontmij, Easy-applicatie is wwwl.thieme-groep.nl/gronlmij/, gebruiker is drukkerij De Raat & 
De Vries in Amsterdam, ordermanager is Wim Schokker, kenmerk is de productiewijze opmaakbestanden 

6 Is-gram is een voorloper van het ERP pakket Xgram van het systeemhuis Compri 
7 ww\v.quark.nl 
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Voor iedere orderregel van een Easy-order wordt nieuwe orderzak gemaakt waarop, naast het Easy
ordernummer, dit [S-gram ordernummer genoteerd wordt. Achter dit ordernummer wordt een zoge
naamd volgnummer geschreven. Daarnaast wordt de orderregel van de orderbevestiging hierop ge
plaatst. Doordat het artikelnummer overeenkomt met het bestandsnummer is het mogelijk voor de 
prepresser om het juiste opmaak bestand terug te vinden. Elke donderdag van de week worden voor 
alle binnengekomen orderbevestigingen/regels, door de ordermanager, een orderzak aangemaakt. 
Van elke bestelling/orderregel wordt de status veranderd van 'geplaatst' in 'ontvangen'. Dan wor
den op vrijdag en maandag de bestanden opgemaakt en een controle plot (uitdraai op papier) ge
maakt van elke orderregel en afgegeven aan de ordermanager. Na de goedkeuring van de plot, 
wordt op dinsdag de producten geprint en op donderdag de orders uitgeleverd. De levertijd van de 
artikelen binnen de Grontmij-applicatie is vastgesteld op 10 werkdagen. Deze levertijd begint op het 
moment dat de order is ingeboekt in de Easy-applicatie; dat wil zeggen een bestelling krijgt de sta
tus 'in behandeling'. De levertijd geldt niet vanaf het moment dat een gebruiker zijn of haar bestel
ling plaatst. Op het moment dat de artikelen geproduceerd zijn op donderdag, dan ontvangt de or
dermanager de orderzak terug en past van iedere bestelling de status aan van in behandeling naar 
'gereed'. Van iedere orderzak met volgnummer wordt achteraf een nieuwe order aangemaakt bin
nen IS-gram, zodat de facturering plaats kan vinden. De orderregels worden stuk voor stuk door de 
secretaresse ingevoerd tijdens de lopende maand. Na het factureren wordt de status van elk bestel
ling aangepast naar 'als verzonden' en pas dan verdwijnt een bestelling uit de lijst met bestellingen 
binnen de Grontmij-applicatie. 
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Stap A: Class diagram 
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-End8 
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Resultaat 
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Stap B: Use case diagram 

Drukwerkorderproces 

Overzicht 

U,u(klant) 
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O .. * 
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Stap C: Sequence diagram 

Sequence 1 Grontmij: van bestelling naar productieorder 

1 Grontmij- Gebruilr.u! 1 Gtonhru\ J.ppho:atj ! D11.lk~,mJ De Rut_& 4 
~r 

l 3:butcllincho~tnvtloppe,n() 

2 pl...w1.11g bntfp&pier tn v1uttkürtj.eQ 

3· plwhm;:envelopJ,t:nQnL,I() 

3.2 otde.Mvul"1ll(tnnloppu() 

2 l NWYR briefp•piu en VUittikürt,}f: ord.r() 
.....-------------'<Grontnu1 ordi!,. Ordoi, 

2 2 orà,nl:.evut~bnlfp,1p101r111 vudelr..utje() 

3.l·lUel!lft eri.veloppeuordf:1() 
~---------'-'----.;,Grontm.y otdtr Ordt 

' 

1 GrontJrur Geb1wb.~ 1 GronhruJ. Appbt:&tj 1 p~, 1 

n 
1 1 bestel holdui;: vu1ttk.urt,e() 

1.2. but1l holdinc: briafp.piu() 

2: pl.u.tslll( bnefp..pllf!r en vuile hutje() 

3 pluhmg 1nve\oppen ozd,nû 

3 2 ozdertM!!n,t~ enveloppu() 

' 

4: door;eve.n vuz.me:WI( [asy...:irde.rukker() 

2 l IUelaWI bDafp•p11u nt VUitekurtje oid,,r( 
Gron.tJrUJ Olàlr. Ord.. 

42 eoedk~of~) 

2 2 orderbevest~ bmfp.p1n 111 vuite.k~Je() 

3 1: JUN,11,e tnYtt:lpptn ordru() 
r'-r---------------llGrontnajorder.Ozde 

l Gi,:,nh1UJ Apphca.11 1 Wun. Schokku Ordumu'!Pt 

2 2 ordefflew:it"1l'I( bntfi,&piu en v1uteh.ut,e(2 : 

1 [uy-ordt.rnlc Administra.11 

2 2 l · uiuna..ktn IS-ç.m Easy-or&!() 

224·:it.twa.npu.er() 2.22 ~r[uy-ordm() 

2 2.:5: st&IW.Ud lewr11,1d lOwc:rk~UlvulJ.,n() 2.2.3. m:loOflktn[uy•orditnepb met 

3.2: ordubev•ul~ 1nvelapper() 3 2.1 · irt.oekeneuy-,,rd,,rmel rolpu() : 

3 2 3. ,t~tu, ~.as,er() 3.2 2: forw~ord.Mv-ut~ er1nkippuilavuuac1u K.ORO() 

3 2.4 . .1t~ lewrt>Jd 10 lofttlt~nu,.vullell() 4 doozpnn v-en.melu:i; Euy-ord,,n.ûu() 

zie sequence 2 
Gronti:nit 
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Sequence 2 Grontmij: van productieorder naar productierun 

-4: dcorg,,ven •,erza.mel.ing Easy-ord.ei:zakken( 4 
' -

- 4.1: c,,ntrole nn plot (uitdraai)() 

4 .2: goedlce,.1.ring of wijziging() 

' -

-

Casus drie: Grontmij 

1 Programmeur 1c1 
1 
1 
1 

lioofdhws,tijl: Grontmi 

-
: .,.,,Je,,..ren 1,ri,,fpapi.er, enz. opmaak- en PDF-bestanden() 4 .1: controle PDF-be,tarulen() 

1 1 

4.2: goedlceuring of wij~ dcorg,,ven() 

5: productie alle Grontmij orders() 

' 

instructie: maken van de Grontmij 
opmaak- en PDF-bestanden 

(zie bijlage 5 procedure Grontmi.i) 

' 

-
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Stap D: Activity diagram 
Klant Ordumanacer PJaiu1er Pnpresser ICT 

U~PDP-bt1tudita,i,;,orboofdinàDo ~11111opllllll• ta PDP-b111u,:» 

[P-falu.oord'] ( 
"" 

p-.u PUP-W•Wldit11111 Oron1m1,1-appb:&1 
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Biilage 7: Procedures van casus één (Drukkerij Sonneveld, Stork) en drie 
(Drukkerij De Raat & De Vries, Grontmii) 

De procedures in het kwaliteitshandboek van de vestiging koninklijke de Swart (KDS) dient hier als 
referentie voor de keuze van de procedures bij de drie gekozen casussen, omdat de opdrachtgever 
aangaf dat dit kwaliteitshandboek een richtlijn zal zijn voor verdere kwaliteitsverbeteringen binnen 
de groep. Niet alle procedures binnen het kwaliteitshandboek zijn relevant omdat in de 
procesbeschrijving alleen gekeken wordt naar het aansluitpunt tussen inkoop- en productieproces. 
Het drukwerkorderproces beslaat de volgende procedurenummers binnen het KDS kwaliteitshand
boek: 4.4 ( orderbehandeling en -begeleiding), 4.6 (productiecoördinatie) en 5.1 ( orderbehandeling 
prepress). 



Casus één: Drukkerij Sonneveld, Stork 

Stroomschema Kwaliteitsplan 

Verkoop 

Order
management 

Prepress 

Expeditie 

Vellen drukkerij 
Rotatiedrukkerij 

Afwerking 
Expeditie 

::1: 

1 •-r- ,!1 ·•· 

·ï . l 1•' 

.., 

i~ .., 

l 
T 

: : ~ . 

1 

t 

i 
T 

_', ~ ;.; ' ' r. ·r: 
,,. ... -,.,,, 

T 

T 

:.1 ,, 
~ 
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Hoofdstuk: 
Paragraaf: 

1 Doel 

4. 
4. 

Procedures Verkoop- en Ordermanagement 
Orderbehandeling en -begeleiding 

Code: PR0-4.4 
Versie: 3 
Status: Akkoord 

Deze procedure beschrijft de werkwijze bij het behandelen.~egeleiden van orders van orderontvangst tot 
en met facturering. 

3. Referenties ..........___ 

PRO-4.5 Keuringsplan Ordermanagement 
PRO-4.6 Procedure inkopen papier 
PRO-4.7 Aanmelden/ afmelden acceptgiro formulieren 
PR0-4.9 Uitbesteden 

4. Werkwijze 

...... ----... ·-----
Orders komen binnen:rechtstreeks (post, fax, telefoon, e-ïn9i!:;.---

bij bezoek van de klant aan het bedrijf; 
bij bezoek van de medewerker verkoop aan de klant. 

·--·- ----

De medewerkers verkoop en het ordermanagement zijn bevoegd tot het accepteren van orders. 
Voor nieuwe relaties dient de kredietwaardigheid worden nagegaan bij orders boven€ 750,- Het 
navragen hiervan gebeurt via de boekhouding. 
Bij negatief advies volgt overleg met de directie. 
In gevallen waarbij de order door de medewerker verkoop geaccepteerd wordt dienen de ordergegevens 
te worden vastgelegd op het standaard formulier met vermelding van: 

De specificatie van het product. 
De wensen en eisen van de klant. 
De door klant aangeleverde materialen, films, digitale bestanden en dergelijke. 
De gevraagde leverdatum. 

2. De ordermanager ontvangt de order en eventueel een mondelinge toelichting. De ordermanager zoekt 
indien aanwezig het dossier van de vorige levering en de offerte erbij en verricht de volgende 
handelingen, respectievelijk controles: 

Ordergegevens controleren aan de hand van de offerte of het orderformulier. 
Technische uitvoerbaarheid beoordelen. Overleg met de teamleiders indien uitvoeringsproblemen 
worden verwacht. 
Bij een ongewijzigde herdruk wordt de oude orderzak inclusief oud model dubbelgevouwen en bij de 
nieuwe order gevoegd. 
De order in het systeem invoeren. De order krijgt een zescijferig nummer als volgt opgebouwd. De 
eerste twee cijfers worden bepaald door de ordersoort. De laatste vier cijfers zijn het volgnummer en 
worden automatisch gegenereerd. 
Controleren op volledigheid van het door de klant bijgeleverde ingangsmateriaal en vermelden op de 
orderzak. 
D.m.v. stempels kopij en model kenmerken. 
Het door de klant bijgeleverde materiaal (bijsluiters e.d.) vermelden op de orderzak en vooruit 
melden aan de expeditie. 
Indien nodig worden ordergebonden materialen besteld bij de vaste leveranciers. Opdrachtbon voor 
werk door derden wordt gemaakt en doorgegeven aan productieleiding. 
=• ,,d .. _1,dj!'-,s r'1;,1ke11 ·1ooi"prep,·8ss ([1éelfer1·vonr drLiRl<é-rij (bl,1:1•:1) 
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De order wordt bevestigd indien de klant dit wenst. Indien er geen offerte aanwezig is, print de 
ordermanager een voorcalculatie en een concept orderbevestiging welke hij voorlegt aan de directie. De 
directie bepaalt de prijs en de orderbevestiging wordt verzonden. 
De ordermanager voegt de offerte in de orderzak, controleert het orderformulier op compleetheid en 
duidelijkheid en hij bepaalt de levertijd. 
Drukkerij Sonneveld kent twee soorten toevoegingen aan de leverdatum: 

- Niet uitlopen: levertijd afgesp~()~e!J m~t klant; 
- Geen toevoeging: levertijd+ maximaal 5 werkdagen, om overwerk te voorkomen. 

3. De order wordt ingepland door de productieleider met eventueel werk derden en hij bewaakt de 
voortgang. Hij geeft de orderzakken aan de teamleider Prepress verdeeld over orders akkoord of 
ongewijzigde herdruk en orders nieuw of revisie. 
Indien de order op een andere pers wordt gepland, moet de order terug naar de ordermanager om 
aangepast te worden in lsgram. 
Als er tijdens de productie voortgang met de ordermanager moet worden overlegd over kwaliteits
afwijkingen, moet de beslissing voor goedkeur of afkeur/herstel op de orderzak worden vermeld. 

4. Het secretariaat maakt de proeven verzendklaar, ~iiJJlil zeggen,.?,~! d~ proeven worden voorzien van 
een stempel met het ordernummer, evt. ordernummer van de klan(. ae datum en een proefbegeleidings
brief. De ordermanager controleert en verzendt de proeven. PDF proeven gaan via de ordermanager 
naar de klant per e-mail. 

5. Bij een ongewijzigde herdruk, of als de proef akkoord is, •.-;,·,;,:t ,,, , :en,·,~,., 1:-·,,r_b;t.it,'F:°cc,, ·p1;1:~r·F:·· ·;,•· het 
orderformulier een kopie gemaakt voor de snijder als snij-instructie. 

6. Wijzigingen van de klant in onderhanden orders mogen door de medewerkers verkoop en order
managers worden geaccepteerd. De ordermanager wijzigt: 

Het orderformulier, indien nodig wordt er een nieuwe orderzak geprint. 
De leverdatum. 

Indien de wijziging meerkosten of levertijdwijziginger:i veroorzaakt worden deze zonodig gemeld aan de 
klant. 
De ordermanager noteert dagelijks de afspraken en de informaties van klanten en leveranciers op het 
telefoonbriefje. De telefoonbriefjes worden de volgende dag verspreid naar de vertegenwoordigers, 
productieleiding en directie. 

7 De ordermanager krijgt modellen van werk derden en controleert voor vrijgave. De modellen worden 
bewaard in de orderzak. De orderzak gaat naar de nacalculatie. l.g.v. afkeur wordt dit als klacht op een 
skilformulier geregistreerd. 

8. De calculator krijgt de door de expeditie gereedgemelde orders en maakt de nacalculatie en zoekt 
eventueel de historie en/of orderbevestiging op en eventuele prijsafspraken. Hij maakt een prijsvoorstel. 

9. De directie controleert de eindprijs en past deze waar nodig aan. 

10. Het secretariaat verzorgt en verstuurt de factuur en vermeldt het factuurnummer op de orderzak in rood. 
Tevens wordt de envelop met bijgeleverd materiaal uit de orderzak gehaald en in het postbakje van de 
medewerker verkoop gelegd. De medewerker verkoop beslist zelf of het materiaal naar de klant wordt 
teruggestuurd. 

5. Stroomschema 
Zie blad 3 

6. Documenten / formulieren 
Orderformulier 
Orderzak 
Bestelbon papier/extern 
Orderbevestiging 
Opdrachtbon werk derden 
Overzicht geselecteerde leveranciers 
Materiaal envelop 
Planlijst 
Proetbegeleidingsbrief 
Nacalculatie 
Factuur 
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5. Stroomschema 

Offerte 

-----

Kopie 
orderzak 

-Verkoop / Ordermanagement 
-------,. -c Ontvang~st order ) 
----, 1 

...-----! .. · .·' · 'Offerte 

1 
Ordergegevens controleren 
en kredietwaardigheid 1.g.v. 

- nieuwe relatie - 1 _ Verkoop/ ordermanager / boekhouding 

Voorbereiden order, 
voorcalculatie en order 
maken. evt. bevestigen 

Planning voortgangs
bewaking, order 

overdragen aan Prepress 

Evt. Proef controleren en 
versturen 

Overleg klant/ verkoop 

2. Ordermanager 

3. Productieleider/ teamleider prepress 

4. Ordermanager / secretariaat 

Bestelbon ,.._.; Materiaal bestellen 
voortgang bewaken. -5. Productieleider/ ordermanager 

IL----,------ ç 
Evt. wijzigingen en 

meerkosten registreren 

Controle WDD 

- 1 , 
Order afsluiten, 

nacalculatie maken 

Factuur maken/ versturen 

Einde 

6. Ordermanager / verkoop / klant 

7. Ordermanager 

8. Calculator 

9. Directie 

10. Secretariaat 
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Hoofdstuk: 
Paragraaf: 

Doel 

4. 
8. 

Verkoop- en ordermanagement 
Planning en voortgangsbewaking 

Code: PR0-4.8 
Versie: 3 
Status: Akkoord 

Deze procedure beschrijft de werkwijze bij het plannen en de voortgangsbewaking van orders. 

2. Toepassingsgebied 

Deze procedure geldt voor alle orders 

3. Referenties 

PR0-4.4 Orderbehandeling en -begeleiding 

4. Werkwijze 

De levertijd wordt door de ordermanager vastgesteld volgens de interne standaard levertijden of de 
instructie van de klant. l.g.v. bijzondere wensen of grote oplaag wordt er overlegd met de 
productieleider. 

2 De productieleider voert dagelijks de ordergegevens in de lsgram planningsmodule voor de planlijsten. 
Tevens worden de orderplankaartjes opgenomen in het planbord onder de afdelingen DTP, vellen- en 
rotatiepersen. Een kritische levertijd(= niet uitlopen) is met een kruisje op het plankaartje aangegeven. 
De productieleider bewaakt dan extra de retourontvangst van de proeven. 

3. De voortgang wordt dagelijks bewaakt d.m.v. de planlijsten plano en rotatie, afleverlijst, proevenlijst, 
platenlijst en voorsnijlijst. D,, Afl,·,v,;rl;,st f-Jll DTP-:ijs: ·,vOlc:; c!..:igelijk:'i :),.;sproken :1· 1:c: pl;:i,·1w1q:,(Jeè>:.Jrts
\._ '\Cl r1 H:~i dt-_: te:H11lr~iders en c!e orcf:..:rrn2naçers. Do 0 1/eri~;e li;stsn (1,clle:npersen. :·ot;:.tic~pt:rsen er: 
ï•L_•d·J.1_1p1E ·:mrce:i op df, ·N,,1·kplek Sële~Jc! 

,,:.~::· ,.:~" :,,;;1·,:-i11r, 11:1,t k.:,,- ·Nor,.h:,:1 ,y,hc;;:,;:r!, wordt door de productieleider overlegd met de ordermana
ger. Zonodig wordt ook met verkoop of met de klant overlegd. 

5. Documenten / formulieren 

Planlijsten plano en rotatie, afleverlijst, proevenlijst, platenlijst en voorsnijlijst 
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Hootdstuk: 5. 
1. 

Prepress Code: PRO- 5.1 
Paragraaf: Orderbehandeling Prepress Versie: 4 

Status: Akkoord 

uteur 
Autorisatie ,, 

Doel 
Deze procedure beschrijft de werkwijze bij de orderbehandeling op de afdeling Prepress. 

2. Toepassingsgebied 
Afdeling Prepress, bestaande uit prepress/digitaal (DTP, scan, digitale grootmontage, systeembeheer en 
CTP) en prepress/montage/plaatkopie. 

3. Referenties 
PRO 5.2 Keuringsplan Prepress 

4. Definities 
Laserprint 
Kleurenprint -
Match-print 
PDF-file 
Plotterproef -

Interne proef van het opgemaakte cq bijgeleverde bestand voor interne controle. 
Uitdraai van de kleurenprinter ter beoordeling van tekst/beeld en kleurscheiding. 
Chemische proef van de films voor Full-colour werk. 
Sturen van een PDF-file naar de klant. 
Kleurenproef/ vouwvel ter beoordeling van tekst, beeld, kleurscheiding en inslag. 

5.1 Werkwijze prepress/ digitaal 

Teamleider Prepress ontvangt van de productieleider de ordergegevens en controleert deze op 
volledigheid. (Teamleider maakt kopie van de orderzak voor Expeditie t.b.v. etiketten printen) 

2. De teamleider geeft de ordergegevens door aan de DTP-medewerker. De DTP-medewerker beoordeelt 
of de ontvangen gegevens compleet en verwerkbaar zijn. Indien nodig wordt overlegd met de 
betreffende ordermanager. Hierna worden de documenten opgemaakt. Wanneer bij een digitaal bestand 
geen uitdraai is bijgeleverd gaat deze order altijd in proef. 
De DTP-medewerker maakt indien nodig, met behulp van de ordergegevens, een specificatie voor het 
scanwerk. Hij voert dit zelf uit en plaatst deze in het document. Indien gereed maakt de DTP
medewerker een zwart/wit laserprint en beoordeelt de proef op volledigheid, juiste lettertype en 
uitvoering. Wanneer deze compleet is gaat hij ter interne controle naar de corrector. 

3. De corrector leest de proef na op tekstfouten, juiste lettertype en of het document volledig is opgemaakt. 
Wanneer de proef geheel is nagelezen zet de corrector een paraaf op de orderzak. 

4. Na correctie gaat de proef naar de DTP-medewerker die de aangegeven correcties uitvoert en 3 
proeven uitdraait: 2x voor de klant en 1 x in orderzak. Indien nodig volgt nog een extra controle door de 
corrector. 

5. Na het uitdraaien van proeven of micro-montage gaat deze proef naar de klant. In geval van brochures 
wordt er voor de interne controle een dummy gemaakt. 
De proef wordt door de ordermanager naar de klant verzonden. Nadat de ordermanager de proef terug 
heeft ontvangen gaat de order indien akkoord of na correctie akkoord naar de macro-monteur of DTP
medewerker voor revisie. 

6. De macro-monteur verNerkt de order aan de hand van de ordergegevens en voert correcties zelf uil. Er 
wordt zoveel mogeliJk via het programma Preps middels een template uitgedraaid op plaat of film. 
Voordat de film naar de Dolev wordt gestuurd volgt er nog een laatste visuele controle door middel van 

7. De macro-monteur stuurt vervolgens het digitale bestand naar de CTP of filmbelichter. De plaat of film 
wordt belicht en ontwikkeld. Full-colour wordt via film uitgedraaid i.v.m. het vervaardigen van een 
match print. 

8. De teamleider controleert alle uitgedraaide films op stand, laatste correcties, juiste kleurscheiding en 
matchprint en parafeert op de orderzak en geeft de films door aan de afdeling plaatkopie. 
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5.2 Werkwijze prepress / montage-plaatkopie 

1. De teamleider ontvangt van de productieleider de ordergegevens en eventueel films. 

2. De macro-monteur controleert op compleeth'eict en zoekt indien nodig de bestaande montage op. Hij 
monteert/ corrigeert de films tot een drukvorm. Van full-colour wordt altijd een match print gemaakt. 

3. Na controle van de montage parafeert de teamleider op de orderzak en geeft de montages door aan de 
plaatkopie. 

4 t/m 8 = n.v.t. 

9. Kopiïst krijgt de bestanden voor CTP of de films. Aan de hand van de planlijst maakt de kopiïst de platen 
en controleert deze met behulp van de beoordelingstafel op de juiste kwaliteit, onderbelichting, vuiltjes 
enz. Overgemaakte platen worden geregistreerd op de checklist waarbij ook de oorzaak wordt vermeld. 

10. Indien akkoord worden de platen en de orderzak door de kopiïst opgeborgen in de drukkerij bij de 
betreffende pers en de films in het filmarchief. 
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Casus drie: Grontmij 

revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

Verkoop 

Order
management 

Prepress 

Papierontvangst 

Drukkerij 

Afwerking/ 
Expeditie 

Milieu-aspecten 

02 
1 oktober 2003 
Kwaliteitscoördinator 

Klant 

Offerte/ opdracht 

Ordervoorbereidlng, 
inkooo en olannina 

DTP, beeld- en 
vormvervaardiaina 

Drukken 

Afwerking 
(intern/ extern) 

Inkomend materiaal. 
tekst en beeld 

Magazijn 
oaolere.d. 

Algemeen 

documentnummer: 1. 7 
blad: 3 van 3 

Procedure Keuringsplan 

Klant 

Leverancier 

4.4 

4.6 

5.2 

7.4 

6.2 

7.2 

4.5 

4.7 - 4.8 

5.3 

6.3 

7.3 

In bovenstaand stroomschema zijn alle bedrijfsprocessen weergegeven. De relevante milieu-aspecten 
van deze processen zijn bepaald en vastgelegd in document 9.9 (overzicht gevaarlijke stoffen). 

Drukkerij De Raat en De Vries - Amsterdam 
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revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

02 
1 oktober 2003 
Hoofd bedrijfskantoor 

Bedrijfskantoor 

documentnummer: 4.6 
blad: 1 van 3 

ORDERBEHANDELING 
In dit document zijn de richtlijnen vastgelegd die bij het in behandeling nemen van orders moeten worden 
aangehouden. 

1. binnenkomst order 
Orders komen binnen: 
rechtstreeks (post, fax, telefoon); 
middels bezoek van de opdrachtgever aan het bedrijf; 
middels bezoek van een medewerker van De Raat & De Vries aan opdrachtgever. 

Zowel de directeur als de salesmanager zijn bevoegd tot het accepteren van orders van 
bestaande en nieuwe relaties. De relatiemanagers zijn bevoegd tot het accepteren van orders van 
bestaande relaties. 
Bij nieuwe cliënten dient beoordeeld te worden of kredietwaardigheid onderzocht moet worden. 

De opgegeven orderspecificaties dienen vergeleken te worden met de offertespecificaties of de 
historie, bij afwijkingen dient vastgesteld te worden of er actie richting cliënt ondernomen moet 
worden: 
In overleg met de planning dient vastgesteld te worden of de gevraagde levertijd haalbaar is. 

2. Inboeken order 

* 

De relatiemanager voert de ordergegevens in in het computersysteem. 
De orderzak wordt aangemaakt in 2-voud: 
orderzak bestemd voor de productie 
duplicaat-orderzak (witte kaart) bestemd voor de orderadministratie. 

3. bevestigen order 
De relatiemanager moet de order bevestigen op: 
verzoek van de klant; 

* beoordeling van De Raat & De Vries. 

4. voorbereiden order 
Ter voorbereiding op de vervaardiging van de order moet de relatiemanager de volgende acties 
verrichten. 

orderanalyse 
Het analyseren van de order aan de hand van de voorcalculatie. Indien uitvoeringsproblemen 
worden verwacht, moet dit overlegd worden met de voorman of productieleider van de 
betreffende technische afdeling. 

papier 
De in de calculatie vermelde materiaalsoort moet worden aangehouden. Hiervan mag uitsluitend 
in overleg met de opdrachtgever worden afgeweken. De relatiemanager moet: 
controleren of het benodigde papier op voorraad is; 
indien nodig papier bestellen. 

papier bestellen 
De relatiemanager maakt: 
een papierbon per order waarop alle specificaties van het papier worden venneld. 

bestelt het papier bij de leverancier onder vermelding van het betreffende ordernummer; 
Aan de hand van de papierbon plaatst de relatiemanager de bestelling in het computersysteem. 
Hierna wordt de papierbon via de dagelijkse planbespreking door het hoofd bedrijfskantoor aan de 
afwerking/expeditie verstrekt. 

Drukkerij De Raat en De Vries - Amsterdam 
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revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

02 
1 oktober 2003 
Hoofd bedrijfskantoor 

inkoop op voorraad 

Bedrijfskantoor 

documentnummer: 4.6 
blad: 2 van 3 

Er worden een aantal veel toegepaste papiersoorten op voorraad gehouden. Bij orderaanmaak 
waarbij een van deze soorten nodig is wordt door de relatiemanager gecontroleerd of er 
voldoende voorraad is. Deze partij wordt gekenmerkt door het aanbrengen van een papierbon. 
Mocht er naar zijn/haar oordeel nieuw papier op voorraad besteld moeten worden dan wordt na 
overleg met het hoofd bedrijfskantoor nieuw papier besteld. 

fiattering factuur 
Op elke inkomende factuur moet een ordernummer vermeld zijn. De medewerker receptie 
controleert de factuur aan de hand van de gegevens in het computersysteem. Als de factuur op 
order wordt Ingeboekt, moet het ordernummer corresponderen met de lopende bestelling op het 
betreffende ordernummer. 

uitbestedingen 
De benodigde werkzaamheden moeten worden ingepland bij derden middels een opdrachtbon 
waarop ordernummer, gewenste leverdatum en overeengekomen prijs vermeld is. 
Indien een leverancier contact opneemt in verband met twijfel over de kwaliteit van het geleverde 
drukwerk wordt de opmerking door de productieleider beoordeeld en het werk vrijgegeven voor 
verdere bewerking of afgekeurd. 

5. wijzigingen In onderhanden orders 
Wijzigingen in onderhanden orders mogen uitsluitend door de directeur, salesmanagers en de 
relatiemanagers worden geaccepteerd. 

De relatiemanager moet bij elke wijziging: 
de orderzak en het duplicaat orderzak wijzigen; 
de gegevens in het computersysteem wijzigen; 
meerkosten en/of levertijdswijziging vermelden op de duplicaat orderzak (indien nodig). 

6. Proeven 

verzenden proeven 
De relatiemanager ontvangt de proeven en controleert deze globaal op uitvoering en compleet
heid. Na akkoord regelt de relatiemanager de verzending naar de klant. 

aanmaken proeven 
zetproeven 
De zetproeven worden aangemaakt door de zetterij. 

Full colourproeven 
De proeven worden onder verantwoordelijkheid van de relatiemanager aangemaakt door derden. 
Plot proeven 
Worden in eigen beheer vervaardigd van al het werk waarvan bestanden geleverd zijn of zetwerk 
vervaardigd is. Deze proeven worden door de relatiemanager óf de cliënt gecontroleerd. 
klantenproeven 
Indien de klant proeven wenst moet dit bij orderacceptatie worden genoteerd en dient dit op de 
orderzak te zijn aangegeven. 

retourontvangst proeven 
De klant geeft op de proef aan of de proef akkoord is. Bij ontvangst moet de relatiemanager de 
proeven controleren. 
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revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

02 
1 oktober 2003 
Hoofd bedrijfskantoor 

Bedrijfskantoor 

documentnummer: 4.6 
blad: 3 van 3 

Nabellen indien proeven niet retour ontvangen worden 
Wanneer op de verzonden proef door de cliënt niet gereageerd wordt dient de relatiemanager daarover 
contact op te nemen met de cliënt. 

controle 
omschrijving 
controleur 
methode 

afwijkingen 

: controleren proeven bij retourontvangst 
: relatiemanager 
: de proeven controleren op: 
- compleetheid 
- is correctie duidelijk aangegeven en uitvoerbaar 
- heeft de klant vrijgavewaarmerk aangebracht 

: contact opnemen met de klant 

Bij akkoord van de klant moet de relatiemanager de proeven waarmerken middels stempel 
"accoord voor drukken" (datum, ordernummer en paraaf voor akkoord). 

6. Orderafslultlng 
Retourzending materialen van cliënten. 
Nadat de order gereed is dienen de door de cliënt bijgeleverde materialen retour gezonden 
worden. De relatiemanager draagt hier zorg voor. 
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revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

01 
1 juli 2002 
Hoofd bedrijfskantoor 

PLANNING EN VOORTGANGSBEWAKING 

Bedrijfskantoor 

documentnummer: 4.8 
blad: 1 van 1 

In dit document zijn de richtlijnen vastgelegd die bij het plannen en bewaken van de voortgang moeten 
worden aangehouden. 

1. toezeggen levertijden 
De levertijden worden vastgesteld in overleg met het hoofd bedrijfskantoor. 

2. planning en voortgangsbewaking 
De order wordt opgenomen in het plansysteem. 

Het plansysteem heeft de volgende functies: 
overzicht van welke order op welke pers; 
snel kunnen localiseren van de order; 
voortgangsbewaking: 
inzicht in de bezettingsgraad. 

Dagelijks wordt de planlijst bijgewerkt. De planlijst is gerangschikt naar orders per afdeling. 
Tijdens de dagelijkse werkbespreking wordt aan de productieleider en de voorman prepress een 
kopie-planlijst verstrekt. Deze houden gedurende de dag op deze lijst bij welke orders verwerkt 
zijn en leveren voor het einde van de werkdag de bijgewerkte lijst in bij het hoofd bedrijfskantoor. 

3. switchen 
Tijdens de werkbespreking dient vastgesteld te worden of er orders op een andere dan de 
gecalculeerde pers gedrukt moeten worden om onnodig nieuwe platen maken te voorkomen. 

4. haalbaarheid planning 
Indien de levertijd op geen enkele wijze kan worden gehaald, dient overleg plaats te vinden met 
de opdrachtgever. 
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revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

01 
1 juli 2002 
Voorman prepress 

Prepress 

documentnummer: 5.1 
blad: 1 van 1 

AFDELINGSBESCHRIJVING PRE-PRESS 
In dit document zijn de rol en functie vastgelegd van de afdeling pre-press 

1. functie 
De funktie van de afdeling pre-press (dtp+ montage/kopie) is het aanmaken en leveren van 
offsetplaten op een dusdanige wijze dat deze probleemloos door de drukkerij verwerkt kunnen 
worden. 

2. taken 

* 
• 
• 

* 

* 

De taken van de afdeling pre-press zijn: 
het controleren van bijgeleverde bestanden; 
het vervaardigen van zetwerk; 
scanwerk illustraties; 
het uitvoeren van beeldbewerking; 
het vervaardigen van proeven; 
het aanmaken van montages; 
het vervaardigen van films; 
het belichten en ontwikkelen van offsetplaten; 
het verrichten van kwaliteitscontroles. 
het schoon- en stofvrij houden van apparatuur; 
het verrichten van onderhoud aan de machines; 

3. processen 

.. 
• 

De afdeling pre-press kent de volgende werkprocessen: 
DTP; 
montage (digitale- en handmontage); 
plaatkopie . 

3. bezetting 

+ 
Op de afdeling werken 5 personen, waarvan: 
3 DTP-medewerkers. 
2 medewerkers montage/kopie ; 

De afdeling staat onder de leiding van een meewerkend voorman. Er wordt gewerkt in dag
dienst. 

~ . .-: ··., ... 

. :.: >~ ,~-=-;~:~);~i;~:}/;(:-~~:'.· ~'.. 
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revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

03 
28 oktober 2003 
Voorman prepress 

ORDERBEHANDELING PREPRESS 

Prepress 

documentnummer: 5.2 
blad: 1 van 2 

In dit document zijn de richtlijnen vastgelegd die bij het verwerken van orders bij de prepress moeten 
worden aangehouden. 

1. ontvangst ingangsmateriaal en orderdocumenten 
orderzak 
De voorman prepress ontvangt in het dagelijks werkoverleg de orderzakken van het hoofd 
bedrijfskantoor. 
Tijdens de werkbespreking of onmiddellijk daarna controleert de voorman de gegevens op de 
orderzak op juistheid en duidelijkheid. 
Indien akkoord wordt de order verder verwerkt. 
Indien niet akkoord dient de orderzak door de relatiemanager aangepast te worden. 

De voorman bespreekt de orders die moeten worden uitgevoerd met de medewerkers. 

2. bijgeleverde bestanden 
Bestanden dienen gecontroleerd te worden aan de hand van de checklist prepress en met behulp 
van een flightcheck programma. 
Tevens dient beoordeeld te worden: 
Alle benodigde lettertypes aanwezig 
Alle illustraties in CMYK gezet zijn 
Zwart/wit illustraties ook inderdaad zwart/wit moeten zijn 
Alle relevante gegevens worden met behulp van een checklist gecontroleerd en geregistreerd. 
Indien het ingangsmateriaal niet geschikt is om technische redenen (onleesbaarheid data, 
conversies etc.) wordt dit gemeld aan de relatiemanager. 

3. aanmaken proeven 
Indien zetwerk vervaardigd wordt dienen proeven aangemaakt te worden middels de laserprinter. 
Als er opgemaakte bestanden bijgeleverd zijn worden deze gecontroleerd op juiste uitvoering 
door het vervaardigen van een plotproef. 
Proeven worden op verzoek van de cliënt of door beoordeling van De Raat & De Vries voorgelegd 
aan de cliënt. Ten alle tijden worden proeven gecontroleerd door de relatiemanager. 
Voordat proeven de afdeling verlaten worden deze gecontroleerd door de voorrm.u1. 

4. Doorsturen bestanden en digitale montage 
Bestanden worden digitaal gemonteerd op juiste inslag volgens instructie bij order of volgens 
standaardschema. Hiervan wordt altijd een plotproef gemaakt ter controle door relatiemanager of 
cliënt. 

5. Aanmaken films 
Nadat de plotproef is goedgekeurd, worden de films aangemaakt. 
Films worden visueel gecontroleerd door de monteur. 

6. Aanmaken inktbakbesturings gegevens 
Als de bestanden op de Signa verwerkt worden, worden tevens de gegevens voor 
inktbakbesturing vastgelegd in CPC en verstrekt aan de drukkerij. 

7. Archiveren bestanden 
Alle bestanden worden op cliëntnaam en ordernummer gearchiveerd op de server. Indien de 
server vol dreigt te raken wordt beoordeeld welke bestanden verwijderd kunnen worden en welke 
overgezet moeten worden op een back-up systeem. 
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revisienummer: 
datum: 
eigenaar: 

03 
28 oktober 2003 
Voorman prepress 

8. Plaatvervaardlglng 

. 

Prepress 

documentnummer: 5.2 
blad: 2 van 2 

Nadat de films aangemaakt zijn worden de platen vervaardigd. 
Platen worden visueel met behulp van een controleapparaat gecontroleerd door de kopiist. 
Na gereedkoming worden de platen met de orderzak en eventueel het inktbakpasje klaargelegd 
voor de drukkerij. 

9. Archivering films 
Als de platen gemaakt zijn worden de films die bewaard moeten worden gearchiveerd in een 
filmzak die voorzien is van het ordernummer van de betreffende order. Deze wordt opgeborgen 
op numerieke volgorde in het filmarchief. 
Films die niet bewaard behoeven te worden, worden opgeborgen in een doos die na verloop van 
drie maanden vernietigd wordt. 
Of films al dan niet bewaard moeten worden staat aangegeven op de orclerzak. 

BLOKKEREN 
Elke medewerker is gerechtigd om tijdens de productie een partij te blokkeren volgens document 3.5 
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Biilage 8: Voorbeelden EP-orderbevestigingen 

Subject: Crdcrbevt:stiging maatwerk 20937 voor drdv 
Frum: "EASY drukwerk online" <EASYdesk@janssenprint.nl> 
Date: Thu, 01 Apr 2004 08:20:44 ,0200 
To: wschokkcr@drdv.nl 

Orderbevestiging voor maatwerk drdv 

A&T, Grontmij Water & Reststoffen 

Q.s;Qrderd door 
W. Bédorf 

nr. : art.nr. omschrijving 

Ordernummer 
20937 

aantal afleveradres 

1. 0 l.043.A98.00 l Visitekaartje 
Standaard 

1 043 - Grontmij Water 
. (x 100 stuks) · & Reststoffen 

Details kaartje (Engels) 
" BusinessUnit: Grontmij Water & Reststoffen 
• Naam: Jean F.M. Nijenhuis 
• Functie: Consultant 
• Vestiging: 043 - Grontmij Water & Reststoffen 
• Afdeling: Grontmij Water & Reststoffen 
• Bezoekadres: Utrechtseweg 2, 3732 HB De Bilt 
• Postadres: P.O. Box 14, 3730 AA De Bilt 
• Telefoon: +31 30 694 36 32 

.• Fax.: +3130 695 63 66 
• Mobiel: +316 53 96 6129 
• Email: jean.nijenhuis@grontmij.nl 

Bcstdd door W. Bédorf, besteldatum: 01/04/2004 

Met vriendelijke groet, 
EASY, uw online drukwerk bestelsysteem 

Qrçl_c_rdatum 
01/04/2004 

: opmerking , 



pagina I van I 

Jan Hoogenraad 

Van: Will van der Velde 

Verzonden: maandag 22 maart 2004 11 :46 

Aan: Jan Hoogenraad 

Onderwerp: FW: Orderbevestiging 26015 voor Sonneveld 

Van: EASY drukwerk online[SMTP:EASYDESK@JANSSENPRINT.NL] 
Verzonden: maandag 22 maart 2004 11 :55:37 
Aan: Will van der Velde 
Onderwerp: Orderbevestiging 26015 voor Sonneveld 
Automatisch doorgezonden door een regel 

Orderbevestiging voor leverancier Sonneveld 

Stork, Textile Printin~ . 

Georderd Joor 
Y. van I ,anen 

Ordernummer 
26015 

nr. art.nr omschrijving acmtal 

1. vl234 Visitekaartjes standaard 1 (x 200 stuks) 

Details kaartje 

• liusinessl;nit: Textile Printing 
• Naam: 1 [enk Lubbers 

• Functie: Area Sales Manager 
• Vestiging: Stork Prints B.V . 
• 1\fdcling: Stork Prinl-; B.V . 

• Bezoekadres: Raamstraat 1-3, 5831 AT Boxmeer 

• Postadres: P.O. Box 67, 5830 AH Hoxmeer 
• Teldi.Jon: n 1 (0)485 59 92 74 

• Fax: +31 (0)485 57 83 51 

• 1•:mail: henk.lubbers@)stork.com 
• Website: www.storkprints.com 

fü:stcld door Y. van Lanen, besteldatum: 22/03/2004 

!'vlet vriendelijke grod, 
EASY. uw online drukwerk bestelsysteem 

1-4-2004 

al1everadres 

Stork Prints B.V. 

Orderdatum 
22/03/2004 

opmerking 

200490/7 

2 



Bijlage 9: Voorbeeld ERP-orderformulier een Thieme vestiging 

1 

.1 

Grontmij Business Services Ordernummer 

D Maatwerk D Magazijn voorraad □ Combineren met 

Deelorder jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 

.......... x 100 visitekaartjes 

.......... x 200 visitekaartjes 

Bij visitekaartjes de opdracht in de orderzak doen 
en Easy-opdrachtnummers op orderzak vermelden. 

Bij overige opdrachten de opdracht hier opplakken. 

Easy-opdrachtnummers 

(bij visitekaartjes) 

Papiersoort , Aantal drukvel: 
--

Ordervoortgang- Verzenddatum: 

In Uit 
Zetterij 

Plot/ Film 

Plaat 

Drukken 
~ 

Afwerken 

Verzonden 
--

Paraaf 



Bijlage 10: Bedrijfsmodel Logistieke informatievoorziening (LogIN) van het KVGO en Mitopics 

L.OC:J· !N n-1odel 
f\Jlitooics/KVDO 
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Bijlage 11: statuscodes binnen een EP- en een ERP-applicatie 

Statuscodes binnen een EP-applicatie: 

geplaatst 

t 
ontvangen 

i 
in behandeling 

t 
gereed 

t 
verzonden 

archief 

Statuscodes binnen de ERP-applicatie: 

Order [210160--j La Vita otikot 2 ,rt 

Klant lm 

0 

? 1 r.)._,.,.,.,. 1" r ... ~ r-----·· 
,• 

BstatUKode · ;\f • 
AJgemeen Q.1ve S Soort Zoeken Help 

Ordersoort 

Contoc.tpe1soon 

Accountmana9e1 

Orderdatum 

0 mschrijving 

Aef.numrne, ki~ 

Oplage be,teld 

Ve1pakk1nçis oms. 

Aant. exempl. per pak 

Ordermanà\jer 

Leve1daium 

K 
Gesorteerd op 1 Statuscode+Omschriiv1ng 

Be9in met 

Statusco ... 

20 
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... -.:.. .. 
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Bijlage 12: Excelliist artikel/productomschriiving van Drukkerij Sonneveld 

- - OIKJantnaam · •<;;~ .. (i!f~':;,Sti';iit: ~--- . .. ' Storl< M riArtll<elomsdM". Extra ;.25:~~!}:Ç~':_~ ,::.· l'riis_.&M ·:r . Pfijs DM besteleenheid JaarvertJnJlttEenheld ó7i --1PMT Iu ,u.<' --J vvith t;omphmem i.;ara A5 E 0,1,..,,.. 1 E 27,35 15001 

2IPMT - - 1011.2 se1s Reis-aanvraao lsets E 0.1992 I E 199.20 15001 L ,-. 
3IPMT 1012.1 IAdressticker ISIICker € 0,2525 1 1:lUl,W 1"wI 
4jPMT JOOll.1 f Sticker Hand Ie With Care Jstici<er € 0.2963 ! € 237,00 1000] 

,-. 
SIPMT 10981 ILooonaoier lalaemeen E Ó,0120 ·, E 12,00 5000001 - _ ~IP..l,4T (3.51 , IBloks Urejwerantwoordi\l<l N.E.D. lbloks/sets E 4,2400 .1 E 636_.00 1501 - ···- .. • • 1 

o·,4000I €600:oo ' 7 PMT 3.52 laele kaften kaft E 2500 
8 PMT 4.05 Passeerbomen blok E 5,1933 €7790 15 

9 PMT 6.82 Urenverantwoordino S.F.I. blok/seis E 10,4100 E 156,15 50 
10 PMT 6.88 1 Bestelbonnen dorp blok/sets E 34,4200 E 172.10 5 - 11IPt.ilT 

·-·-·-· ·• 7.23--IËllauwe pastmap kaft met boorgaten l 0.5240 t2fi~.oo 500 
12,(PMT 7.50 1 Voorschotbriefles blok/sets E 168000 E 252,00 15 - 13 PMT 695.025 LevetinasVOOONaarden Enoels E 0.1560 1 é 78.00 1 50()1 

14 PMT 695.026.2 LeverinQsvoorwaarden Nederlands v,1;,cv 1 \! /0,UU 1 .JUV - 15 PMT 695.027., LeverinQsvoo,waarden Frans :: 0.1560 1 E7B:Cl0 ! 500 
····!"" ·-1- ···-····-··-· -·· . ·- -- 16 PMT 695.028 2 Leverinasvoorwaarden Duits .. 0,1560 E 78.00 500 

17 PMT 695.029. Leverin11svoorwaarden Spaans 4 01560 E 78.00 500 - 18 PMT 7.70 EA 516 Enveloo zonder venster 110x220mm € 0:0375 E 3i,49 2500 

19 PMT 7.73Pa EA 5/6 Envelop met venster Port Betaald oea, 110x220mm Port Betaald E 0,0225 E 22 53 12500 

20 PMT 7.73 EA 5/6 Envelop met venster 110x220mm E 0.0332 € 33,21 
·-·· 

4000 - 21 PMT 
- ----

7.76PB C5 Envetoo met venster· Port Betaald 162x229mm PortBetaald l 0,0230 E 23):>êi' -- 10000 

22 PMT 7.76 C5 Envelop met venster aeaomde klep 162x229nvn E 0,0230 € 23,00 7500 - 23 PMT 7.79 CSEnveonn zonder venster aeoomde klep 162x229mm E 0,0220 E 22.00 10000 - 24 PMT 7.88 Twek nnivester enveloo 330x254mm E 1,0100 E 101,00 4000 
25 PMT , .053 M3fllCdh enveloo (blanco) 260x370x35 onbedrukt E 0,4701 E 587.65 --~~--- 1250 

,-. 
26IPMT 695.500 C4 Enveloo me1 vënster links gegomde klep 229x324mm E 0.0450 €22,50 45001 
27 Pt.ilT CS Enveloo blanco wi1 162x229mm E 0,0218 E 32.76 1500 

28IPMT ___ I C5 Envelop_blanco bruin H/2x229mm' - - E .. 0.0371 E 37.07 500()1 
-- ·-- 29IPMT 

1 
EC4 Enveloo blanco bruin 240x340mm E 0.0813 1 E 81,321 25001, 

30 PMT EAS/6 envelop met venster, priori1y, Port betaal 110x220mm € 0,0203 E 20,30 100001_ 
,- . ·-1 

E 1\0202 1 t 20,201 31IPMT 
1 

es envetoo met venster. DOOfl1v. POn betaald z, 162 X 229nvn 10000 - EA4 Envelop zonder vens1er Stork lnlemations 312 X 220 E 0,0523 €26:14 100001 32 PMT 

33~ 1, Geleidekaart (contrac:ten op jaarbasis\ keltlllQIDITTlUlief E J.0144 E 1.104,38 7680001 -
lsno1 - ~lnan Sets IM'envera'ltwoordino N.E.D. blok/sets E 21.5900 E 215,90 10 blok a 50 sets 

1 ..... 
Adresstieker (Bex. Oo vl!I) sticker E 0.1263 E 101.00 361Trtan sn 10 800 stickervel -~ 37 Titan STI 11 1 With Compliment Card IAS E 0,1094 €27,35 250 vel 

38 Trtan sn 16 Sets weekstaat Indirecte !M'en 1 l>I<> ki sets E, 17.3400 ' E 173,40 ' 1 o blok a 50 sets - 39 Trtan STl31 1 Leveringsv001Waarden Tnan Engels 1 
., 

o,3500 ~ ~7,50 250 vel -40 Titan STl32 Levennasvoorwaarden Titan Nederlands E 0,3500 E 87,50 250 vel 
~ 41 Titan STl33 lleverinqsllOOfWaarden Titan Frans E 0,3500 ~ 87,50 250 vel 

42 Titan STI 34 1 Leverinasv001Waan:len Titan Dui1s E 0.3500 €8i50 250 vel 
43 Trtan STI35 Levetiogsvoo,waarden Han Spaans ' E 0.3500 E 87.50 250 vel 
44 Titan STl24 EA4 envelop zonder venster 229x324mm E 0,0716 € 35,80 1000 envelop 
-45ITitan STI 3711 C5 envelop venster links 162x229mm E 0.0230 €23.00 2500 enveloc> 

-~!!.~ ISTI 37 es enveloo zonder venster 162x229mm € 0.0220 E 22,00 2500 envelop - 1sn 38 IC4 envelop met venster links I240~0mm E 
~,Titan 

0,0450 E 22.50 600 envelop 

' '"tv' l;;;NIIV 1-uuvuaµ1011 1 v,,.t\,DI .. 0,0120 € 12,00 - V'isrtekaarties 50 Elmo E 0,0408 {8,15 - 51 Elmo '-490101-{ Sollicitatiefoonulier " 0,0760 ~ 38,00 150 - 52 Elmo 14004 12-! Laseretike1 met loaa /Sex. Oo veil E -16 eJJA4 vel 0,0513 €41,00 1 soool - 53 Etmo 1491212-! C5 envelop zonder venster € 0,0220 l € 22.00 1 - 54 Elmo 4914 12-! C4 envelop zonder venster ~ 2ioo 1 "' u,~vi :500 - 55 Etmo 49190l-S EAS/6 envelop met vens1er links € 00446 1 E44so r 500[ 
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Bijlage 12: Excelliist artikel/productomschrijving van Drukkerij Sonneveld 

--OIKlantnaam 
1 

St~. Art ~AJl!kelomschr. .. "f :~:-. ·:!i!":.irfi,t~Hi;h,:t.; ?, : . Extra s.-:lflcatlè' .-.~.;:J;~_F,t::.iré: --~ ;{· Pliis """atm. : •·: • •q, • nril& ,_ bestel~ .Jäarverbruik Eenheid -- ,7!(J 
----1 P~T 1010.2 --lWith Cometiment Card AS € 0, 1094 1 € 27.35 1500 

2IPMT - - 1011.2 sets Reis-aanvraao lsets € 0,19921 E 199.20 15001 1, - 31PMT 1012.1 IAdresstickèr ISUCker € 0,2525 1 ,,u,,w 1~wl 
4jPMT 10391 l Sticker Handle Wrth Care ]sticker E 0,29631 € 237,00 10001 - SIPMT 1098.1 ILnnnnaoier lalaemeen € Ó,0120 ·, € 12,00 soooool -- _ ijlP..MT 13.51 IBloks Ure~verantwoordim1 N.E.D. fbloks/sets € 4,2400 l €636_.00 150I - ···- .. 

h.s2 lae1e kaften • • 0:4000 ' €600;00 2500Î 7 PMT kaft E 
8 PMT 4.05 Passeerbonnen blok E 5,1933 €7790 15 
9 PMT 6.82 Urenverantwoo<dino S.F.I. blok/sets E 10,4100 E 156,15 50 

10 PMT 16.86 1 Bestelbonnen dofp blok/sets E 34,4200 € 172.10 5 - 11 PMT 
·------ -- 7.23-- Blauwe oostmao kaft met booraaten t 05240 € 262.00 500 

12 PMT 7.50 Voorsehotl>rief~s blok/sets E 16,eooo , , E 252,?CJ 15 
~ 

13PMT 695.025., LevennosVOO!Waarden Enaels ~ 0.1560: e 78.oo: sooi 
14 PMT 695.026. Leverînasv001Waarden Nederlands V,l;JOU € 10,VU ;JIJ\J 

~ 

15 PMT 695.027. Leverinasvoo,waarden Frans f 0,1560 1 € 78_.IJO ! 500 
0,15607- -- ·-·--·~- ·-· .... -- ·-· ---1-

16 PMT 695.028.2 Levertnasvo01Waarden Duits .. E 78.00 500 
17 PMT 695.029. LeveringsvoOIW8al'den Spaans 4 01560 E 78,00 500 - EA 5/6 Enve1nn zonder venster 110x220mm E 0:0375 €3i49 2500 18 PMT 7.70 
19 PMT 7.73PB EA 516 Enveloo met venster Port Betaald "'"" 11 Ox220mm Port Betaald E 0,0225 €2253 12500 
20 PMT ·-·-- 7.73 EA 5/6 Envelop met venster 110x220mm E 0,0332 1 _ ~3~,2J_ ···-·· 4000 - 21 PMT 7.76PB CS Enveloo met venster Port Betaald 162x229mm Portîîetaatd Ë 0,0230 €23,00 10000 
22 PMT 7.76 es Envelop met venster ge®mde klep 162x229mm E 0,0230 € 23,00 7500 

1-
23 PMT 7.79 C5Envelnr> ionder venster aeaomde kl&P 162x229mm E 0.0220 € 22,00 10000 

'- 24 PMT 7.88 Tvvek oolvester enveloo 330x254mm € 1,0100 E 101,00 4000 
25 PMT .053 Mamouth envelOP (blanco) 260x370x35 onbedrukt E 0,4701 €567,65 1250 --------1-

26 PMT 695.500 C4 Envelop met vënster links oMl'lmde klep 229x324mm € 0,0450 €22 50 4500 
27 PMT C5 Enveloo blanco wil 162x229nvn € 0,0218 €32.76 1500 
28 PMT -·- ·-- --- --- es Envelop bl11nco bruin 1~2x229nvn 1 - - - € 

,. - 0.0371 E 37.07 5000 
'- 29IPMT ""j 

EC4 Env&IOO blanco bruin 240x340n'vn € 0,0813 1 €81,32 25001, 
301PMT EAS/6 envetoo met venster, Plioritv, POrt betaal 110x220mm E 0,0203Î, €20,30 IOOOQ!_ 

1-. j 

E .:,102021 € 20,201 100001 311PMT 
1 

es envelop met venster, lllioritv. oon betaald z 162 x229mm 
32 PMT EA4 Enveloo zonder venster StOfk lntematiaru 312 X 220 € 0,0523 €26'.14 10000 

~~ 
- 1, Geleidekaart rcontracten oo iaarbasis\ ketttnalonnUlief € J,0144 € 1.104,38 7680001 

~ 

lsn01 - ;;lnan Sets urenverantwoording N.E. D. blok/sets E 21,5900 E 215,90 10 blok a 50 sets j ..... 
361Tltan sn 10 Adressticker /Bex. OD Veil sticker 

'-~ 
E 0.1263 E 101,00 800 stickervel 

STI 11 1with Compliment Çard IA5 E 0,1094 €27.35 250 37 Titan vel 

..... 38 nan sn 16 Sets weekstaat indirecte uren !blok/sets E, 17,3400 1 € 173,40 1 1 O blok a 50 sets 
39 Trtan STl31 iLeverinasv001Waarden Titan Enaels ~ 0,3500 ~~7,50 250 vel 
40 Titan STl32 Levl'lf'iMsvo01Waarden Trtan Nederlan<ls € 0,3500 E 87,50 250 vel - 41 Titan STl33 LeverinQsVOOIW3arden Titan Frans € 0,3500 ~87,50 250 vel 
42 Titan STI 34 Leverinnsvoorwaarden Titan Duit& E 0.3500 E°8iso 250 vel 
43 Trtan $Tl 35 Leverincsvoorwaarden Tilan Soaans 1 € 0.3500 €87,50 250 vel 
441Tllan STI 24 EA4 envelop zonder venster 229x324mm € 0,0716 €35,80 1000 envelop 
45 Titan STI 37/1 C5 enveloo venster links 162x229mm E 0,0230 €23,00 2500 enveloo 

,_ 461Tllan ..__-···,1·-·-·- lsn 37 C5 enveloo zonder venster 162x229mm € 0,0220 €22,00 2500 enveloo 
ISTl38 C4 envelop met venster links t24~0mm € 0,0450 E 22,50 envelon ~ITilan 600 

1 
-..;, t;.;NIIU LU'UULIG~IÇI 1 ~l'\CR " 0,0120 E 12,00 
50 Elmo VisHekaarties € 0,0408 €8,15 ..... 
51 Elmo '4901 01-' Sollicitatiefonrolier 

Lueretiket met logo (Sex. Oo veil 
fó 0,0760 €38,00 150 52 Elmo 1400412- 16e'i/A4vel Ë 0,0513 €41:00 1 40001 1- 53 Elmo 4912 12- C5 enveloo zonder venster € 0,0220 / E 22.00 1 5000 - 54 Eirno 4914 12- C4 enveloo zonder venster 
"' u,~ i ~2ÛXl 1 :soo ..... 

55 Elmo 149190:¼-! EAS/6 enveloo met venster links € 00446 1 E44so r soot 
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Biilage 13: E-mail over de problemen met verschillen in de voorraadadmini
stratie tussen een EP- een ERP-applicatie 

Laurent Pots 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Peter Eikelboom 
woensdag 24 maart 2004 13:30 
Laurent Pots 
FW: gelijkstrekken voorraden 

-----Oorspronkelijk bericht-----
van: harry westerhof (mailto:b.weaterhof~thieme-deventer.nl] 
Verzonden: woensdag 24 maart ~004 12:55 
Aan: Rob van der Most 
CC: Peter Eikelboom 
onderwerp: gelijkstrekken voorraden 

Beste Rob/Peter, 

Naar aanleiding jullie klachten m.b.t. verkeerde/onjuiste weergave van 
de voorraden in EASY kunnen wij jullie melden dat dit een structureel 
betreft binnen BABY. Het probleem doet zich dus niet alleen bij klanten 
van Van der Most voor, echter ook bij klanten van Thieme. In het 
verleden zijn klachten hierover altijd apecifiek voor die betreffende 
voorraad opgelost, zonder echter dit probleem structureel aan te pakken. 
Nu is echter wel besloten omAit probleem voor eens en altijd opgelost 
te krijgen. Wij zullen hiervoor de volgende acties ondernemen. Momenteel 
wordt intensief gezocht naar de oorzaak van dit probleem, teneinde 
hiervoor de noodzakelijke aanpasaingen uit te kunnen voeren. Tot die 
tijd zullen wij het probleem oplossen door regelmatig een script te 
laten draaien waardoor de voorraden gelijkgetrokken worden. Dit is 
echter steeds een tijdelijke oploasing (een lapmiddel). Hierbij zal er 
in eerste instantie a.s. vrijdag (26/03) getest worden op een "kleine" 
klant van Thieme om er zeker van te zijn dat het verwachte resultaat ook 
daadwerkelijk wordt gehaald, zonder dat dit tot eventuele andere 
problemen zal leiden. Indien dit naar tevredenheid zal zijn opgelost, 
zullen wij dit acript tevens voor alle andere BABY-klanten (en dus ook 
Van der Most-klanten) laten draaien, totdat de klacht definitief zal 
zijn opgeloat. Tot die tijd vragen wij graag nog enig begrip van jullie. 

Met vriendelijk groet 
Thieme Deventer 
Harry Westerhof 
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Biilage 14: Gedetailleerd oorzaakgevolg diagram 

Toelichting 
ln het gedetailleerde diagram kan op twee plaatsen begonnen worden met lezen, namelijk bij het cijfer 
één of twee (cijfers I en 2 zijn in een vierkant geplaatst). De verwachtingen van de klant worden weer 
beïnvloedt door de technologische ontwikkelingen op het ICT vlak. Om deze invloed weer te geven is een 
pij I getrokken van het cijfer twee (beschikbaar komen nieuwe software en ICT-technologie) naar het 
cijfer één (klanten verwachten een breed pakket aan producten en diensten). De vijf eisen/wensen (a,b,c,d 
en e) die als resultaat uit de onderhandelingen komen zijn omcirkeld in het diagram en geven de details 
weer van de verandering van de orderstroom in het inkoopproces. 

In het oorzaakgevolg diagram op de volgende bladzijde staan een groot aantal pijlen, rechthoekige blok
ken en een aantal grijze tinten. De pijlen tussen de blokken geven aan dat tussen de twee blokken een 
verband bestaat. Bijvoorbeeld het blok concurrentie van andere leveranciers (derde blok van linksboven) 
zorgt ervoor dat klanten sneller overstappen naar een andere leverancier. De grijze tinten zijn onderver
deeld in: 

Bedrijfs- Klant 
structuur ' ·.Leveri1ncier .·<lr-

' "" 

Applicatie-
en ICT structuur 1 Prnblemen 

De pijlen zijn zo te lezen dat ontwikkelingen en behoeftes binnen de Bedrijfs-, applicatie en ICT-structuur 
de oorzaak zijn van de problemen die onder aan het diagram zijn weergegeven. 

De oorzaak die binnen het onderzoek centraal staat heeft een dubbele kaderlijn, namelijk: 

EP-app licatie 
maatwerk 

implementatie 
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Bijlage 15: Handleiding dump Easy-applicatie voor alle Stork bestellingen 

·~i~ ~JF 
~~ !~1/t.:l 

Koninklijke drukkerij G.J. Thieme Thieme GrafiMedia Groep 
Energieweg 40 

Postbus 30 
6500 AA Nijmegen 

Telefoon (024) 372 17 21 
Fax (024) 3721700 

ISDN (024) 3733556 
info@thieme-nijmegen.nl 

Stork visitekaartjes 
Coordinatie, duidelijkheid en is bepalend bij het vervaardigen van visitekaartjes. Om een duidelijkheid 
te creëren zullen alle specificaties in deze handleiding worden beschreven zodat er bij 
onduidelijkheden ten alle tijden deze handleiding kan worden geraadpleegd. Deze handleiding zal door 
de afdelingen ordermanagement, ICT en Printpodium worden samengesteld en door alle partijen op 
actualiteit worden gewaarborgd. Bij wijzigen zullen alle partijen worden ingelicht en zal deze 
handleiding worden aangepast. 

Huisstijl 
Voor Stork is er een standaard huisstijl bepaald, deze huisstijl is beschreven in het huisstijlhandboek 
gedateerd 1997. Dit huisstijlhandboek is aanwezig op het ordermanagement en ten alle tijden 
inzichtelijk zijn. Binnen deze huisstijl handboek de volgende punten bepaald en met akkoord van Stork 
enkele wijzigingen, uitgevoerd. Door deze uitvoering zijn er 3 verschillende visitekaartjes tot stand 
gekomen in bijlage 2 zijn deze type visitekaartjes beschreven. Van deze opzet zal geen afwijkingen 
mogelijk zijn. Alleen in onderling overleg met Stork huisstijlmanagement en OM zal er een wijziging 
plaatsvinden. 

Materiaal en bedrukking 
Door de bepaling in het huisstijlhandboek kan er een duidelijkbeeld worden geschept in het materiaal 
en bedrukking voor de visitekaartjes. 

Specificaties: 
Formaat: 55 x 85 mm 
Papier: 250 grams nartuurkarton (podane ) 
Bedrukking: 2/0, zwart en process blue 
Afwerking: schoonsnijden tot formaat 
Verpakking: handzaam in visitekaart doosje 
Verzending: franco I adres in Nederland 
Oplage: 200 exemplaren 
Prijs: EUR - per naam 

Spoedbestelling worden wel getolereerd binnen een bepaalde tijd zullen spoedbestellingen geleverd 
moeten worden. Voor spoedbestellingen zullen naar de desbetreffende besteller extra kosten worden 
door berekend. Door deze extrakosten wordt er geprobeerd om zo min mogelijk spoedbestellingen te 
verkrijgen. Echter contractueel is er vastgelegd dat er geen extra kosten doorberekend mogen worden. 
Opzet voor deze is extra kosten doorbelasten naar desbetreffende besteller en crediteren naar Stork. De 
prijs van euro - geldt alleen als de klant zijn visitekaartjes rechtstreeks in easy besteld. Visitekaartje 

1 



welke buiten easy besteld worden zullen met een meerprijs doorberekend worden naar de 
desbetreffende unit. Dit bedrag is bepaald op ■ euro. Per visitekaartje incl. proeffase 

De visitekaartjes worden ten alle tijden eenzijdig bedrukt, bij vraag van dubbelzijdige visitekaartjes 
zullen er twee visitekaartjes worden gedrukt. 

Productie 
De productie van de visitekaartjes zullen volgens een vast stramien worden geproduceerd. Deze 
productie kan in een aantal stappen worden opgezet. De stappen zullen stapsgewijs worden behandeld. 

Voordrukken 
Voordrukken zullen gemaakt worden in offset. Gedrukt op 450 x 640 formaat en bedrukt in 1 kleur; 
process blue (standaard Stork logo). Er is een opzet gemaakt voor deze voordrukken (bij. Een 
combinatie van voordrukken op A4 formaat met 10 visitekaartjes op vel. Het stramien voor deze 
voordrukken is bepaald voor het gehele traject. Het stramien ligt vast bij prepress en PrintPodium. Van 
dit stramien mag niet afgeweken worden. 

Voorraad van de voordrukken zullen bijgehouden worden door PrintPodium. Bij minimaal 1.000 vel 
zullen er nieuwe voordrukken bijdrukt worden. Voor deze opdracht zal PrintPodium de opdracht 
verstrekken aan Ordermanagement 

Doorlooptijden 
Doorlopentijden voor de visitekaartjes zijn contractueel vastgelegd. Alle visitekaartjes dienen binnen 7 
te worden verzameld en binnen 5 werkdagen worden vervaardigd en geleverd worden. Dit houdt in dat 
er 3 werkdagen voor het produceren staan en 2 dagen voor verzending. De levertijden zijn vast gelegd 
in een schema, (bijlage 1), Dit schema is bepalend voor het hele jaar. Bij spoedbestelling zal er van het 
schema afgeweken worden. 

Spoedopdrachten staan buiten dit stramien en zal in onderling overleg geproduceerd worden. 

Easy 
Alle visitekaartjes worden besteld via easy. Binnen easy is er standaard module waar de bestellers hun 
visitekaartjes online kunnen bestellen en orderen. Zodra een klant de vsitekaartjes georderd heeft 
zullen de bestellingen binnen komen bij KTN. Om de klant een duidelijk beeld te geven van de 
productie van visitekaartjes dienen er een stappen nauwkeurig opgevolgd te worden. 

Dump 
Om vaste gegevens te verkrijgen welke nodig zijn voor het produceren van de visitekaartjes is er een 
standaard procedure. Als men deze procedure volgt zullen alle gegevens welke ingegeven is door de 
besteller automatisch via X-data in de visitekaartjes ingelopen worden. Mochten er andere procedures 
gevolgd worden buiten de standaard procedure dan zal de kans op fouten toenemen. 

Procedure Export Visitekaartjes STORK 

• Ga via de internetbrowser naar: 
• Log in als systeembeheerder: 
• Ga in het linkermenu naar het kopje 'Productie' en klik op de link 'visitekaartjes' 
• Als het goed is komje nu in een menu waar boven aan de titel: 'visitekaartjes exporteren' staat 
• Er zijn op dit moment drie typen Vistekaartjes voor Stork: 

l . W orksphere 
2. Fokker 
3. Algemeen 
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We beginnen met Worksphere: 
1. Ga naar het eerste pull-down menu linksboven en zet deze op Stork 
2. Ga naar het tweede pull-down menu en zet deze op 'Stork Worksphere' 
3. Zorg dat het pull-down menu onder 'Stork Worksphere' op 'alle leveranciers' staat 
4. Het derde pull-down menu moet op 'alle vestigingen' staan 
5. Er verschijnt nu een lijst met alle bestelde visitekaartjes die in het systeem staan. De visitekaartjes 

die je moet exporteren moeten de status 'ontvangen' hebben 
6. Ga met de rechter schuitbalk helemaal naar onderen, daar vind je de kaartjes die als status 

'ontvangen' hebben 
7. Vink deze kaartjes aan, door middel van te klikken in het lege hokje voor het bestelde kaartje 
8. De kaartjes die nu aangevinkt zijn moeten de status, 'in behandeling' krijgen. Om dit te toen vinkje 

het hokje aan voor 'zet bestellingen op 'in behandeling" 
9. Zorg ervoor dat de export tab-gescheiden wordt opgeslagen. Doe dit door de radiobutton op <tab> 

te zetten 
10. Klik daarna op de knop 'genereer exportfile'. Zie hieronder bijlage exportfile voor een toelichting 

op deze exportfile 
11 . In het volgende scherm zie je de zin: klik hier met de rechter muisknop om het bestand op te slaan. 

Klik vervolgens met de rechtermuisknop op 'hier' en kies in het menu 'doel opslaan als'. Geef het 
bestand een logische naam (type, datum) en sla het op. 

Nu gaan we de kaartjes van het type 'Fokker' doen. Hier krijgen we echter twee exportfiles omdat er 
twee businessunits zijn die het type 'Fokker' hebben. Voor de eerste zet je het tweede pull-down menu 
op 'Aerospace Industries' en herhaal stap 3 tot en met 11. Zet voor de tweede exportfile de business 
unit op 'Aerospace Services' en herhaal stap 3 tot en met 11. 

Daarna komen de visitekaartjes voor het type 'Stork Algemeen' aan bod. Dit zijn alle overgebleven 
visitekaartjes wiens status 'ontvangen' is. Herhaal de stappen zoals beschreven voor 'Worksphere' maar 
zet het tweede pull-down menu op 'alle business units' . 

Na van alle drie de typen kaartjes de exportfiles gegenereerd te hebben gaje naar de plek op je PC waar 
je de tab-gescheiden tekstbestanden hebt opgeslagen. Selecteer de bestanden en kopieer ze naar de 
server: 'Mosaic opUitra 450'. Zet de bestanden op deze server m de directory: 
data/remco/easy _ templates/Stork/ 

Bijlage Export.file: 
De exportfile voor de visitekaartjes van Stork is een tabgescheiden tekstbestand dat wordt ingelezen in 
Excel, die het bestand verdeelt in de kolommen die erin staan. Het bestand bevat de volgende 
kolommen: 

KaartID; BestellingID; BUN_FD _code; Naam; Functie; Functie2; Afdeling; Telefoon; Telefoon2; 
Fax; Mobiel ; Email; AdresPrive; Pcprive; PlaatsPrive; TelefoonPrive; BezAdres Alt; BezPC Alt; - -
BezPlaats_Alt; PostAdres_Alt; PostPC_Alt; PostPlaats_Alt; Vervallen; Opties; VES_NAAM; 
Postadres; PostPC; Postplaats; BezAdres; BezPC; BezPlaats; URL; BUN_NAAM; BUN_code; 
BUN_AFD_NAAM; 

X-data 
Na het verkrijgen van dump kunnen de visitekaartjes opgemaakt worden. Voor het vervaardigen van 
de visitekaartjes per dump een template gemaakt. Achter deze template is een X-data script 
geschreven. Als men de gegevens via deze script in de template Iaat lopen zullen alle gegevens 
automatisch in de template gezet worden. Ter controle is het wenselijk om een laserproef uit te 
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draaien. Via deze laserproef zullen er afwijking nog gecorrigeerd kunnen worden. Bij veranderingen 
binnen de opzet van de visitekaartjes zullen de template en X-data ook aangepast moeten worden. 

Ajleverbonnen en etiketten 
Atleverbonnen kunnen via easy geprint worden. Voor deze atleverbonnen is een aparte module 
opgezet binnen Easy. Voor het uitdraaien van de atleverbonnen is POD verantwoordelijk. Voor 
bewerking van het uitdraaien van atleverbonnen overleggen met ICT, Deze weet de bewerking. 
Atleverbonnen dienen in 2-voud geproduceerd worden. 1 ex voor klant en I ex. voor intern. Na het 
printen van de visitekaartjes zullen de atleverbonnen gelijkertijd met de visitekaartjes geleverd worden 
aan de afwerking. Etiketten worden geproduceerd aan de hand van een word document en automatisch 
gevuld worden met de gegevens welke van de exellijst van de dump van Easy. 

Printen 
Visitekaartjes worden geproduceerd op POD, Dit houdt in dat alle visitekaartjes geprint worden op de 
docucolor in verband met de dikte van het papier. Alle visitekaartjes worden eenzijdig geprint in 
zwart. Na het vervaardigen van de dump zal er door POD een laserproef uitgedraaid worden als laatste 
check voor het printen. Na akkoord worden op deze laserproeven de aantalen welke geproduceerd 
moeten worden per vel. 

Snijden 
Na het printen is de afwerking verantwoordelijk om de visitekaartjes binnen 2 werkdagen te snijden en 
te verpakken volgens standaard bewerkingen. Snijden gebeurt volgens standaard programma welke 
vaststaat in de snijmachine bij JanssenPrint. Visitekaartjes worden van A4 naar afgewerkt formaat 
gesneden. Doordat er een snijprogramma vaststaat voor het snijden van visitekaartjes van Stork dient 
er bij wijzigingen het snijprogramma aangepast te worden. 

Verpakken 
Voor de visitekaartjes voor Stork zijn er speciale doosjes ontwikkeld. In deze doosjes kunnen 2 x 100 
visitekaartjes. Alle visitekaartjes van Stork zullen hierin verpakt worden. 

Verzenden 
Verzending van de visitekaartjes zullen worden verstuurd volgens bijgeleverde atleverbonnen. 
Bepaald door de aantal zullen de verzendingen via DHL of TPG verstuurd worden. Na verzending zal 
er een pakbon in de orderzak bewaard worden notering van verzenddatum. 

Facturatie 
Facturatie zal via Easy gedaan worden en door ordermanagement gecoördineerd worden. 
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Bijlage 1: 

Stork 
Textile Printing 
Stork Prints B.V. 
Raamstraat 1-3, 5830 AT Boxmeer 
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Bijlage 2: 
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Bijlage 16: Vergelijking family oriented software production met de Easy-ontwikkelmethode en het 8-stappenmodel 

Family-oriented software production EP-ontwikkelmethode 8-stappenmodel 

Qualify Domain 

'eedback Engineer Domain 

Analyse Domain 

erate nplement Domain 

Voorbereiding 1formatiebehoeftenanalyse 

Applicat ion Engineering Environment 
Ontwerpbeslissing Functioneel ontwerp Specificeren Stap 1 en 2 

Afstemmen Stap 3, 4 en s 
Engineer Application Technisch ontwerp 

'eedback 

Model Application 
Uitwerking Programmeren Ontwikkelen Stap 6 

erate Produce Application Testen Toetsen Stap 7 

Accepteren Stap 8 
Deliver and Support Application Uitwerking Conversie 

Gebruik en onderhoud 

:genda: Process 



Bijlage 17: Ontwikkelstrategie binnen de vier beheerssituaties 

Beheersing: vier soorten beheerssituaties 
De vier mogelijke beheerssituaties zoals ze door Heemstra onderscheiden zijn, zijn: 
• Beheerssituatie 1: product zeker, proces zeker en middelen zeker 
• Beheerssituatie 2: product zeker, proces zeker en middelen onzeker 
• Beheerssituatie 3: product zeker, proces onzeker en middelen onzeker 
• Beheerssituatie 4: product onzeker, proces onzeker en middelen onzeker 

Ontwikkelstrategie binnen de vier beheerssituaties 
Hier worden in het kort de verschillende ontwikkelstrategieën binnen de vier verschillende 
beheerssituaties toegelicht op basis van Heemstra (Heemstra 1989). Iedere toelichting begint 
met het cijfer van de beheerssituatie. 

1: Binnen de eerste beheerss ituatie ligt het accent bij de ontwikkeling op de realisatie, 
met andere woorden : Hoe kan men, gegeven het pakket van eisen, het eindresultaat op een zo 
efficiënt mogelijke wijze bereiken. De aandacht is niet primair gericht op de analyse van de 
probleemsituatie, de inventarisatie van de informatiebehoeften of het opstellen van de lijst van 
eisen, maar op de beheersing van e uitvoering van het project en op de bewaking van de 
productkwaliteit. In een dergelijke zekere en stabiele situatie kan men bij de ontwikkeling van 
software gebruik maken van een lineaire ontwikkelstrategie 

2: Binnen de tweede beheerssituatie spitst de aandacht zich toe op de beschikbaarheid 
van personeel. Enerzijds is er sprake van een sterke druk vanuit de technologie; steeds 
geavanceerdere methoden, technieken en hulpmiddelen volgen elkaar in hoogtempo op, de 
technologische mogelijkheden van hardware en systeemsoftware nemen snel toe. Anderzijds 
heeft de software ontwikkelaar ook te maken met een voortdurende verschuiving van zijn 
arbeidsterrein; de toepassingsmogelijkheden nemen sterk toe. Een en ander betekent dat er 
sprake is van een geringe stabiliteit in de vraag naar software en het aanbod van adequaat 
personeel. Beheersen richt zich op het oplossen van een capaciteitsvraagstuk. Een mogelijke 
strategie die gevolg kan worden bij het beschikbaarheidproblemen van adequaat personeel is 
het uitbesteden van het werk en het coördineren van projecten in samenwerking met een 
middelen expert. 

3: Binnen de derde beheerssituatie richt de aandacht zich op de uitvoering van een 
project; Dus hoe het resultaat bereikt moet worden. In deze situatie kunnen de 
informatiebehoeften precies omschreven worden en zijn gedurende langere tijd stabiel, maar 
bestaat er geen inzicht in de gevolgen van mogelijke stuuracties. Dit betekent dan 
onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen zijn van het inzetten van extra personeel, andere 
hulpmiddelen, andere methoden en technieken. Het accent bij de uitvoering ligt op de 
beheersing van het ontwikkelproces dat wil zeggen waarmee, hoe en door wie worden 
bepaalde activiteiten uitgevoerd. Om deze situatie te beheersen zal men met twee zaken 
rekening moeten houden. Allereerst zal men overcapaciteit ingebouwd moeten worden. Wat 
betreft het proces betekent dit dat er meer marges in ontwikkeltijd en -budget worden 
aangebracht. Als tweede zal men door de onzekerheid het aantal meetpunten en de 
meetfrequentie groot moeten maken. In deze situatie ligt de overgang van lineaire 
ontwikkelstrategie naar incrementele. Naarmate de onzekerheid toeneemt wordt de voorkeur 
voor de incrementele strategie groter. Voor het beheersen van de uitvoering is het belangrijk 
dat nagegaan wordt wat de effectiviteit is van een bepaalde stuuractie. Het is niet interessant 
om te weten dat van de 320 uur l l O uur aan een analyse wordt besteed. Belangrijker is het om 



te bepalen wat de gevoeligheid is van een stuuractie: wat is bijvoorbeeld het effect op de 
doorlooptijd als 2 extra analisten worden ingezet? 

4: Binnen de vierde beheerssituatie richt de aandacht zich op het te ontwikkelen 
eindresultaat; Hierover bestaat geen duidelijkheid, noch over de weg waarlangs dit 
eindresultaat bereikt moet worden en noch over de middelen die men hierbij kan inzetten. 
Door de onduidelijkheid over het product gaat een belangrijk deel zitten in een verkenning 
van de probleemsituatie en een analyse van de informatiebehoeften. Het uit te voeren werk is 
vooral exploratief van aard. Omdat de informatiebehoeften niet duidelijk zijn, is het 
verstandig de ontwikkeling te beginnen met prototyping. De grote onzekerheid maakt het 
noodzakelijk dat het aantal meetpunten groot is. Hoe groter de onzekerheid, hoe vaker men 
zal moeten controleren of men het juiste product op de juiste wijze ontwikkelt. 
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Bijlage 18: Een voorbeeld uitwerking van de toepassing van het 8-stappenmodel 

Handleiding: hoe moet het 8-stappenmodel toegepast worden binnen het ontwikkelen van een Easy
applicatie voor een klant en een leverancier. De uitwerking bestaat uit twee delen, namelijk: A: the
orie en 8: uitwerking. De theorie geeft het schematisch weer welke input naar welke output leidt en 
er wordt kritiek gegeven op stap l en 2 zoals die binnen het KBB en Quint-model gedefinieerd zijn. 
Voor meer toelichting over het KBB- en Quint-model wordt verwezen naar [l, 2]. 

A. Theorie 



Al: Schema 8-stappenmodel: 

Onderstaande tabel l en 2 geven een overzicht van de input en output per stap van het 8-stappenmodel 

8-stannenmodel Excel-sheet input outnut 
Stap 1 Enquete-sheet per belanghebbende partij 55 vragen over 6 verschillende per belanghebbende partij een score per aspect 

aspecten 
Stap 2a Identificatiematrix-sheet per belanghebbende partij een score per aspect score per kwaliteitseis en een keuze van re levante kwali-

teitseisen oer belanghebbende partij 
Stap 2b Maatregelen-sheet relevante kwaliteitsei sen per belanghebbende partij maatregelen per relevante kwaliteitse is per belangheb-

bende nartii 
Stap 2c lnspannings-sheet maatregelen per relevante kwaliteitseis per belangheb- inspanning in tijd en geld per maatregel per relevante 

bende partij kwaliteitseis per belanghebbend 
Stap 3 Plaatsings-sheet inspanningsscore in tijd en geld per maatregel per rele- een keuze van relevante maatregelen per kwaliteitseis per 

vante kwalitei tseis per belanghebbende nartii belanrrhebbende nartij 
Stap 4 Prioriteiten-sheet (negative relaties en verschillen in relevantie kwaliteitseisen) een keuze van relevante maatregelen per kwaliteitseis per ranglijst relevante maatregelen per kwaliteitseis per be-

belanghebbende partij langhebbende partii en keuze uit te voeren maatregelen 
Stap 5 Vergelijkings-sheet ranglij st relevante maatregelen per kwaliteitseis per be- overzicchtstabel van uit te voeren maatregelen per kwal-

langhebbende partij en keuze uit te voeren maatregelen tieitseis voor beide belanghebbende partiien 
Stap 6 Ontwikkel-sheet 
Stao 7 Toets-sheet 
Stao 8 Acceptatie-sheet 

tabel 1: overzicht excel-sheets per stap in het 8-stappenmodel 
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) 

stap 3 
2 3 4 2 3 4 5 

0 + 0 

+ ++ 

3 50 30 15 

stap 2b 
3 6 
90 90 100 

tabel 2: Overzichtsschema van vergelijkingssheet stap 5 
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A2: Toelichting 8-stappenmodel: 
Stap 1: in kaart brengen van de kwaliteitsbehoeften van de klant en de vestiging 
• Doel het in kaart brengen van de kwaliteitsbehoeften bij de twee betrokken partijen 
• Input - de vragenlijst van het KBB-model ; 

- antwoorden op de vragen van 2 respondenten van zowel de klant als de 
ordermangers van een Thieme vestiging 

• Output : 4 ingevulde enquêtes; eerste indicatie relevante kwaliteitseisen 

Het toepassen van het KBB-model kan alleen als voldaan is aan de achterliggende concepten, zo 
wordt ook aangegeven in het handboek [KBB-handboek, blz. 48-52]. De achterliggende concepten 
zijn: Commitment; Groepsbesluitvorming; Gesloten-lusbesturing; Local for local; Communicatie. 

In het KBB-model is de kwaliteitseis functionaliteit [ zie ISO/IEC 9126-1 :2001, blz. 7] of in het En
gels capability niet opgenomen. In de andere kwaliteitseisen wordt wel verwezen naar de bedrijfs
func ties van een informatiesysteem, zoals bij dekkingsgraad 1• Nu is de keuze of de kwaliteitsei s 
functionaliteit opgenomen moet worden bij de kwaliteitsbehoeften vragenlijst van stap 1 of dat deze 
eis als een aparte stap wordt meegenomen. Hier is gekozen voor de laatste variant, namelijk de 
functionaliteitseisen als aparte stap mee te nemen. De kwaliteitseis functionaliteit geeft aan wat een 
software product doet om aan de behoeften te voldoen. De overige kwaliteitseisen geven aan wan
neer en hoe aan de behoeften van de gebruikers voldaan moet worden [ zie ISO/IEC 9126-1:2001 , 
blz. 7] . 

Opmerkingen vragenlijst KBB-model 
De vragenlijst die binnen het KBB-model wordt gebruikt is niet volledig duidelijk op de volgende 
punten: 
• Het aantal vragen per kwaliteitseigenschap? 
• Het aantal punten per antwoord? 
• Wat te doen als te veel (1 heel cluster) onbekend wordt ingevuld? 
• Hoeveel antwoorden per vraag? 
• Moeilijke woorden in de vragen (gegevensmodel, homogeen)? 
• Door wie moet het cluster technisch ingevuld worden? 
• Wanneer is een kwaliteitseis relevant? Dit is nu geïnterpreteerd als meer dan de helft van de 

punten op een kwaliteitseis behaald is? 
• Nu is de vragenlijst toe te passen voor algemene software producten; moet dit zo blijven of 

moeten specifieke Thieme of Easy-vragen in de vragenlijst opgenomen worden. Zoals: Mag de 
naamgeving van de artikelen gewijzigd worden als daarmee een bestelling sneller verwerkt 
kunnen worden? Of Van hoeveel 'bronnen' wordt gebruik gemaakt bij het invoeren van een be
stelling en van hoeveel bij het verwerken? 

Stap 2a: specificeren van de kwaliteitseisen van de klant en de vestiging 

• Doel 
• Input 
• Output 

het vertalen van de kwaliteitsbehoeften naar kwaliteitseisen 
4 ingevulde enquêtes 
rapport per kwaliteitseis over de overeenstemming van de antwoorden op de verschil 
lende kwaliteitseisen, de relevantie per kwaliteitseis en discussiepunten 

Kritiek op het QUINT-SERC-model: De maatregelen die in het QUINT-SERC-model worden be
noemd ([l], blz. 35) zijn van verschillende niveaus, bijvoorbeeld de maatregel 'parametriseren van 
de applicatie' of 'aansluiten bij geldende standaards' zijn meer strategisch van aard voor het ont-

1 Onder dekkingsgraad wordt verstaan: de mate waarin de bedrijfsfuncties die in de systeemdefinitie zijn aangewezen, 
worden ondersteund door het informatiesysteem, blz. 174, KBB-handboek 
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wikkelen van een applicatie dan de maatregel ' invulinstructies geven ' of ' status vermelden van bij 
een actie ' . Voor de gespecificeerde eigenschappen worden maatregelen gezocht, die deze eigen
schappen kunnen realiseren. Per eigenschap zijn uiteraard meer maatregelen mogelijk. Op blz. 47, 
van [ l ], wordt aangegeven dat voorbeelden van maatregelen (zoals die in de Excel-tabel worden 
weergegeven op sheet maatregelen vestiging en - klant), in een gegeven situatie concreet gemaakt, 
aangevuld of aangepast moeten worden. De maatregelen moeten zodanig worden omschreven (kor
te zinsnede met uitgebreide omschrijving), dat de uitvoering ervan achteraf kan worden getoetst. 
Ook organisatorische of technische maatregelen die een gunstig effect op de eigenschap hebben, 
zijn zinvol om op te nemen. 

Stap 2b: specificeren van de maatregelen voor kwaliteitseisen voor zowel klant als de 
Thieme-vestiging 

• Doel 

• Input 
• Output 

bepalen hoe de kwaliteitseisen bereikt kunnen worden door het uitvoeren van maat 
regelen die de functionaliteiten van de Easy-applicatie moeten bezitten 
relevante kwaliteitseisen 
maatregelen per kwaliteitseis 

Op basis van de eigenschappenopsomming die in stap 2a is opgesteld, wordt de gewenste kwaliteit 
zo gedetailleerd als op het betreffende moment mogelijk is, vastgelegd. Per kwaliteitseigenschap 
worden de indicator, het meetvoorschrift en de waarden vastgelegd. Een indicator wordt opgesteld 
zodat aangegeven kan worden waar een functionaliteit aan moet voldoen. Door het bepalen van de 
juiste indicatoren kan het productontwikkelingstraject (ontwikkel van de Easy-applicatie) beno
digde niveau van de functionaliteit bepaald worden. Bijvoorbeeld: 
• De koppeling van de ordergegevens tussen Easy-applicatie en Xgram moet 80 % van de onder

gevels automatisch verwerken, de overige gegevens mogen niet meer dan 60 min. per 100 or
ders bedragen 

• Het aantal handelingen per inboeking van een order (set van Easy-bestellingen) mag niet hoger 
zijn dan bij een gemiddelde order binnen Xgram 

Stap 2c: specificeren van de inspanning voor de maatregelen bij de kwaliteitseisen voor zo 
wel een klant als een vestiging 

• Doel 

• Input 
• Output 

bepalen met welke inspanning (tijd en kosten) een bepaalde maatregel de gewenste 
kwaliteitseisen bereikt kunnen worden 
maatregelen per kwaliteitseis 
tijd en kosten per maatregel en per kwaliteitseis 

Stap 3: klant en leverancier t.o.v. elkaar plaatsen op basis van de te nemen maatregelen 

• Doel 
• Input 
• Output 

Stap 4: zorgen dat de klant en de vestiging op een lijn komen te liggen en kiezen voor 1 
scenario 

• Doel 
• Input 
• Output 
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Stap 5: maatregelen van de te ontwikkelen Easy-applicatie vergelijken met de maatregelen 
voor de applicaties in hetzelfde bestel-productie scenario 

• Doel 
• Input 
• Output 

Stap 6: 
Stap 7: 
Stap 8: 

ontwikkelen van de Easy-applicatie 
testen van de ontwikkelde applicatie 
acceptatie van de ontwikkelde applicatie 

B. Uitwerking 

1. Analyse en conceptuele systeem 
1.1 Waargenomen systeem door de gebruikers 

Doelstellingen 
Het doel vanuit Thieme is het ondersteunen van drukwerkinkoopprocessen van de klant. Een druk
werkinkoopproces speelt zich af tussen een regionale klant en Thieme vestiging. Het doel vanuit 
Thieme ICT is het aanbieden van inkoopsystemen die aansluit bij de inkooprelatie waarin een 
Thieme vestiging en de klant zich bevinden. Het doel van het waargenomen systeem is het onder
steunen van de relatie tussen de klant en de Thieme vestiging door het integreren van de inkoop- en 
drukwerkbeheer applicaties, zodat deze als een geheel gaan opereren bij het verwerken van druk
werkopdrachten van de klant. 

Waargenomen functionaliteit 
[!)c rnissin!:,!- link in hel ~-stappenmnd ... -l =va n h va lilci tsc is n:1ar li.1ncti onalitèit => deze link wordt 
de...-!.-; ,) f•gc·lns l dnu r het kv,,;1liteitsprnc t·s te plaatsen binnen hel gehele on lwik ke lin gsprnces en deels 
d1)\l r ind icatoren van dè kwa litèitscigenschappcn en <.k Le nemen rnaatrcgc kn k vcrbindtn aan de 
\\ ~u rgc no mcn htnctil)ll-t I i te i ten. j 

Bepaalde functionaliteit is afhankelijk van het niveau waarop een medewerker rechten heeft binnen 
het inkoopproces. Hoe meer rechten een medewerker heeft hoe meer functionaliteit ter beschikking 
wordt gesteld. Een functionaliteit wordt weergegeven in een menu. Een functionaliteit kan weer on
der verdeeld zijn in subfuncties die weergegeven worden in submenu's. Bij het uitvoeren van een 
activiteit wordt gebruik gemaakt van functionaliteit dat weergegeven wordt in een menustructuur 
dat bestaat uit een aantal schermen. De verschillende rechten zijn weergegeven als een aparte rol of 
in het Engels user (zie bijlage 3 voor een compleet overzicht van het organigram) 

De waargenomen functionaliteit van het systeem, die de primaire activiteiten ondersteund zoals de
ze zijn beschreven in de use case diagrammen, worden hier beschreven. De activiteiten worden op
gesomd van Al t/m A37 (zie ook het uitgebreide activity diagram van Stork en tabel 3), met de rol 
die de activiteit uitvoert. Daarna wordt de bijbehorende functionaliteit bij de primaire activiteiten 
opgesomd van F 1 t/m F8, de bijbehorende systeem functionaliteit en de gebruikte informatietypes 
aangegeven (zowel de input als de output) van Il t/m Ix. 

De waargenomen functionaliteit van het systeem om de primaire activiteiten te ondersteunen zijn: 
F 1. Beste Il ingen invoeren/muteren 

SF 1. Openen bestellingen aanmaken 
SF2. Zoeken artikelen 
SF3. Zoeken artikelen 
Sf 4. Toon artikel details (bv voorraad) 
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SF5. Besteldetails invoeren ( creëren bestelnr., prijsberekenen) 
F2. Samenstellen order 

Sf 6. Overzicht openstaande bestellingen vestiging 
SF7. Samenstellen van een order 
SF8. Overzicht openstaande bestellingen meerdere vestiging 
SF9. Samenstellen van een order 
SF l 0. Plaatsen van een order ( creëren ordernr., verzamelen bestellingen 

F3. Verwerken orderregels 
SF l l. Bestellingen en orderoverzicht 
SF 12. Bestellingen documenteren 
Sf 13 . 
Sf 14. 
SF15. 
SF16. 

F4. Inplannen orderregels 
SF17. 
SF18. 
SF19. 
SF20. Orders in- en outchecken 

F5. Voorbereiden drukwerkbestand 
SF21. 
SF22. Maken Export 
SF23. 
SF24. 
SF25. 
SF26. 
SF27. 
SF28. 

F6. Produceren orderregel 
SF29. 

F7. Opslaan magazijn 
SF30. Uitdraaien pakbon 
SF3 l. 
SF32. 
SF33. 
SF34. 
SF35. Orders in- en outchecken 

F8. Verzenden orderregels 
SF36. 
SF37. 

De waargenomen functionaliteit voor de ondersteunende activiteiten zijn: 
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Informatie types per 
functionaliteit 

Hoofdfunclionalilcil Activiteit Rol Systeem functionaliteit Verantwoordelijk- inpul oulpul 
heid 

FI. Bestellingen invo~- Al kies nieuwe bestelling Besteller SFI. Openen bestellingen aanmaken Easy 
ren/muteren 

A2. Zoek een anikel Besteller SF2. Zoeken anikelen Easy 

A3. Kies zoekmethode Besteller SF3. Zoeken anikelen Easv anikelenliist geselecteerd anikel 
A4. Kies anikel Besteller SF4. Toon anikel details (bv voorraad) Easv geselecteerd anikel 
A5. Geefbestellingdetails aan Besteller SF5. Besteldetai ls invoeren (creëren bestelnr. , prijsberekenen) Easy aflevergegevens ingevoerde bestelling 

userlD 
verpakkingseenheid 
prijs/kostprijs 
oplagen 
klantcode 
vestigingscode 

F2. Samenstellen order A6. Selecteer geplaatste bestelling vestiging Orderer SF6. Overzicht openstaande bestellingen vestiging Easy bestelnr. geselecteerde bestel-
lin!!en 

A7. Plaats bestelling in order Orderer SF7. Samenstellen van een order Easy gesecelteerde bestellin- ordemr 
gen 

A8. Selecteer bestellingen meerdere vesti~inl!en Orderbeheerder SF8. Overzicht ooenstaande bestellinl!en meerdere vestil!inl! Ea,·y 

A9. Plaats bestelling in order Orderbeheerder SF9. Samenstellen van een order Easv 
AIO. Plaats order Orderbeheerder SF JO. Plaatsen van een order (creëren ordemr., verzamelen Easy 

bestellingen 

F3. Verwerken orderregels All. Verwerk orderbevestiging Orderrnanager SFI 1. Bestellingen en orderoverzicht Easv 
Al2. Selecteer orderregel Orderrnanager SFl2. Bestellingen documenteren Eas,• 
Al3 . Maak moederzak Ordennanager SFl3. Xgram 
Al4. Bestandnummer opzoeken in Excel Ordennanager SFl4. Excel 
A l5. Controleren aanwezigheid drukwerkbestand Prepesser SFl5. Excel 
Al6. Bijboeken orderregel op moederzak Orderrnanager SFl6. Xgram 

F4. Inolannen orderregels A17. Oogeven productieorder Planner SFl7. Xgram 
A l 8. Inplannen productieorder Planner SFl8. Xgram 

Al9 . Beoalen leveringsdarum Planner SFl9. Xgram 
A20. Ingeboekte orderregel status in behandeling Ordennanager SF20. Orders in- en outchecken Easv 

F5. Voorbereiden drukwerk be- A21. Vrijgeven orderregel prepress Ordennanager SF2I. Xgram 
stand 

A22. Maak expon/dump Prepesser SF22. Maken Exoon Easv 
A23. Inlopen van de template Prepesser SF23 . Quark 
A24. Maak drukbestand Prepesser SF24. Ouark 
A25. Maak proefafdruk Prepesser SF25. Quarck 
A26. Wijzigen order Orderrnanager SF26. Easv/Xgram 
A27. Maak films Prepesser SF27. Ploner 
A28. Fi lms en orderzak naar ordennanager Ordem1anager SF28. -

F6. Produceren orderregel A29. In productie geven Ordennanager SF29. Xgram 
A30. (In productie)=> buiten beschouwing 

F7. Opslaan magazijn A31. Uitleveren aan magazijn Logistiek SF30. Uitdraaien pakbon Eas)' 
A32. Selecteer orderregel Logistiek SF31. Xgram 
A33 . Afroep orderregel pikken Logistiek SF32. Xgram 
A34. Verzamelen ar1ikelen per orderregel Logistiek SF33. Xgram 
A35 . Controleren orderregels met orderzak Logistiek SF34. Xgram 
A36. Gereed melden orderregels Loeistiek SF35. Orders in- en outchecken Easy/Xgram 

F8. Verzenden orderregels A37. Verzenden Loeistiek SF36. Xgram 
A38. Uitgeleverde orderregels krijgen status verzonden Ordennanal!er SF37. Easv 

F9. Organisatie management A39. Inrichten van een klant organisatie Systeembeheerder SF38. aanmaken vestigingen, business-units, gebruikers, toeken- Easy 
klant nen rollen 
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FIO. Artikel management A40. Inri chten artikelen van een klant Systeembeheerder SF39 . Emy 
klant 

F l 1. Gebruiker manage- A41. Inrichten gebrui kers van een klant Systeembeheerder SF40. toekennen kostenplaatsen aan gebruikers Easy 
ment klant 

F 12 . Voorraad manage- A42. 1 nrichten voorraad artikelen Systeembeheerder SF4 I. toekennen en muteren voorraad artikelen 
ment klant 

tabel 3: overzicht waargenomen activiteiten en ondersteunende functionaliteiten 
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2. Toepassing van het 8-stappenmodel 
Om de werking van het 8-stappenmodel te demonstreren wordt hier de stappen doorlopen en het resul
taat toegelicht. Per stap wordt ook aangegeven hoe het bijbehorende Excel sheets te gebruiken zijn. 

Stap 1: Kwaliteitsbehoeften specificeren 

Stap 2a: Kwaliteitseisen specificeren 

2a.1 Wezenlijke eigenschappen bepalen 
Het is de bedoeling van dit proces dat alle belanghebbende nagaan wat zij belangrijk vinden voor de 
kwaliteit van het software-product. Dit resulteert in een verzameling van eigenschappen die de be
langhebbende wezenlijk vinden voor de kwaliteit van het software-product ( of gedeelten ervan), samen 
met een definitie van die eigenschap. 

Invloed van het knelpunt twee op de informatievoorziening 
Het dilemma is dat de gegevens van een order op orderregel niveau nodig zijn om een artikel te kun
nen produceren en de kosten hiervan bij te houden, maar dat het te veel tijd kost om alle details bij te 
houden. Het onderscheid tussen orderregel en order is aangebracht binnen de Easy-applicatie zodat 
controle uitgevoerd kan worden op wat een gebruiker van de applicatie kan bestellen en wat een ge
bruiker mag bestellen. Het hebben van het niveau orders is dus essentieel voor een klant. Ook voor een 
ordermanager is het noodzakelijk dat ordergegevens beschikbaar zijn op het niveau van orderregels, 
omdat dit de producten zijn die geproduceerd worden. Maar de detail zorgen bij het inboeken van een 
orderregel dat veel tijd verloren gaat met gegevens die al zijn vastgelegd. Het aantal handelingen en de 
tijd (kosten) die een ordermanager nu kwijt is met het inboeken van een orderregel staat niet in ver
houding tot de opbrengsten per bestelling. 

Kwaliteitsbehoeften belanghebbenden 
De klant, dat wil zeggen de inkoper bij de klant, wenst een flexibel inkooppakket dat aansluit bij zijn 
manier van inkopen. Doel van een inkoper bij het gebruiken van de Easy-applicatie is: eenvoud, over
zicht en controle bij het plaatsen van een bestelling. Voor Stork betekent dit dat de volgende kwalitei
ten aanwezig moeten zijn in de applicatie: 
• dat een gebruiker van een klant zijn artikelen kan bestellen (zijn eigen nummering en logica); 
• over een bestelling informatie kan opvragen; bijv. de voortgang, de kosten, .. . 
• wijzigingen kunnen aanbrengen in de planning en bestellingen kunnen annuleren van bestellingen; 
• dat een inkoper meerdere orderregels tegelijkertijd goed kan keuren (in batch bestellen); 

De ordermanager wenst een efficiënt inkooppakket dat aansluit bij zijn manier van het verwerken van 
de binnen komende orders. Doel van een ordermanager bij het gebruiken van de Easy-applicatie is: 
bewerkingstijd 'invoeren van bestellingen' te verlagen. Voor drukkerij Sonneveld betekent dit dat de 
volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn in de applicatie: 
• niet overtypen van ordergegevens die op de orderbevestigingen staan; 

De Programmeur wenst een op een eenvoudige wijze een inkoopapplicatie kunnen ontwikkelen en 
onderhouden die met redelijke zekerheid voldoet aan de gewenste eisen. Doel van een programmeur 
bij het ontwikkelen van de Easy-applicatie is: dat er een stabiele applicatie ontwikkeld wordt die een 
minimale onderhoudstijd heeft. Dit betekent dat de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn in de 
applicatie: 
• de organisatiestructuur van de klant kan volgen (qua naamgeving, niveaus, goedkeuring) 

Het management wenst de kosten voor het beheren van de inkoopapplicaties zo laag mogelijk te hou
den. Doel van de Thieme ICT-manager bij het gebruiken van de Easy-applicatie is: kosten voor het 
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beheren van alle Easy-applicaties verlagen. Dit betekent dat de volgende kwaliteiten aanwezig moeten 
zijn in de applicatie: 
• met dezelfde functionaliteit zoveel mogelijk klanten bediend kunnen worden (ontwikkelkosten per 

klant zo laag mogelijk. Nu maatwerk per klant en dus is de verhouding 100 uur op 1 klant en dit 
moet worden 100 uur voor 20 klanten) 

Van kwaliteitsbehoeften naar kwaliteitseisen=> KBB-vragenlijst naar QUINT-SERC-model 

Klant: 
• Dekkingsgraad = compleetheid 
• Flexibiliteit= instelbaarheid 
• Gebruiksgemak= gebruiksvriendelijkheid 

Ordermanager: 
• Externe connectiviteit= externe koppelbaarheid 
• Juistheid = traceerbaarheid 
• *=inzichtelijkheid 

Programmeur: 
• * (Herbruikbaarheid)= herbruikbaarheid 
• Perfectieve onderhoudbaarheid = wijzigbaarheid 
• Correctieve onderhoudbaarheid = corrigeerbaarheid 

Management: 
• * = beheerbaarheid 

Klant (rol= orderbeheerder) 
eigenschap definitie 
a) compleetheid a) de mate waarin de gewenste functionaliteit wordt ondersteund door het softwareproduct 
b) instelbaarheid b) de mate waarin en het gemak waarmee de gebruiker. of de applicatiebeheerder namens de gebruikers. zelf bepaalde 
c) gebruikersvriendelijkheid uitbreidingen of variaties op het sotlwareproduct kan aanbrengen zonder dat de programmatuur wordt aangepast 

c) 
Ordermana!!er (rol= orderbeheerder) 
ei11.enschap definitie 

d) Externe koppelbaarheid d) het gemak waarmee het softwareproduct gegevens kan uitwisselen met andere sotiwareproducten 
e) traceerbaarheid e) het gemak waarmee de juistheid van de gegevensverwerking op de vereiste punten kan worden gecontroleerd 
1) lnzichte liikheid f) de mate waarin de e;ebruikers te allen tiide inzicht hebben in de status waarin het so ftwareproduct verkeert 

Pro11.rammeur {rol= ontwikkelaar/beheerder) 
ei11.enschao definitie 

g) herbruikbaarheid g) de mate waarin het softwareproduct geheel of gedee ltelijk opnieuw kan worden toegepast in andere sotiwareproducten 
h) wijzigbaarheid h) het gemak waarmeo, de functionaliteit van het softwareproduct gewijzigd en de kwaliteit verbeterd kan worden door 
i) corrigeerbaarheid het aanpassen van de programmatuur 

i) het ~•mak waarmee een gebrek van het softwareproduct opgeheven kan worden 
mana11.er (rol= beheerder) 
ei11.enschap definitie 

i) beheerbaarheid i) het gemak waarmee het softwareproduct (opnieuw) in ooerationele staat <!ebracht en <!ehouden kan worden 

tabel 4: Kwaliteitseisen van de verschillende belanghebbende: 

2a.2 Eigenschappen specificeren 
Op basis van de eigenschappenopsomming die in proces 2.a.1 is opgesteld, wordt de gewenste kwali
teit zo gedetailleerd als op het betreffende moment moge! ijk is, vastgelegd. Per kwaliteitseigenschap 
worden de indicator, het meetvoorschrift en de waarden vastgelegd. 

De indicator 
De indicator die een maat voor de eigenschap zal vormen, wordt vastgesteld, eventueel met een toelichten
de omschrijving. Meer indicatoren per eigenschap zijn mogelijk. Als het voor een eigenschap niet mogelijk 
is om een redelijke indicator te bepalen, worden de indicator en de waarden niet vastgelegd, maar kan men 
zich beperken tot een beschrijving van de maatregelen. Toetsing kan dan plaatsvinden door te controleren 
in welke mate de maatregelen zijn uitgevoerd. 
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Het meetvoorschrift 
Hoe de kwaliteitseigenschap gemeten moet worden, onder welke omstandigheden en hoe vaak om de ge
wenste betrouwbaarheid te verkrijgen, wordt middels het meetvoorschrift aangegeven. Geef ook een schat
ting van de benodigde inspanning om de meting te verrichten. 

De waarden 
Enkele waarden geven aan hoe het resultaat van een toekomstige meting dient te worden beoordeeld. De 
volgende soorten waarden zijn van belang (zie figuur 5.3): 
• De huidige waarde 

De mate waarin de betreffende eigenschap in de huidige situatie aanwezig is. Hierdoor is vergelijking 
tussen toekomstige en huidige situatie mogelijk; 

• De acceptabele waarde 
Dit geeft de minimale eis aan ten behoeve van de acceptatie; 

• De gewenste waarde 
Dit is de streefwaarde die in sommige gevallen pas bereikt kan worden, als het softwareproduct enige 
tijd operationeel is. Door tunning van de systeemsoftware, hergroepering van bestanden, of kleine 
technische aanpassingen kunnen bepaalde kwaliteitseigenschappen na de oplevering verbeterd worden. 
Ook speelt de geoefendheid van de gebruikers een rol. Aanpassingen in de organisatie en werkprocedu
res kunnen bepaalde eigenschappen ook versterken (zoals knelpunten l, 4 en 5 ook aangeven); 

• De uiterste waarde 
Indien bekend, aangeven wat de uiterste mogelijke waarde is binnen de kaders van de technische sys
teemstructuur. 

uiterste waarde _. 

softwareproduct 
uitmuntend 

eigenschap 
acceptabel 

gewenste waarde _. 
goed 

acceptabele voldoende 

huidige waarde _. slecht onacceptabel 

meetschaal 

figuur 1: overzicht van gemeten waarden in relatie tot acceptatie ( conform ISO/IEC 9126, 1991) 
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eigenschao indicator toclichtine meetvoorschrift waardl•n 
a) compleetheid a) dekkingspercentage a) Het percentage van de gewenste func - a) a) huidig: 
b) instelbaarheid b) instelbaarheidspercentage tionaliteit dat door het softwareproduct 1. bepaal de gewenste functionaliteit van het acceptabel: 
c) Gebruikersvriendelijkheid c) daadwerkelijk wordt ondersteund softwareproduct gewt!nst: 

b) Het deel van de functionaliteit van het 2. stel vast hoeveel van de functionaliteit in het softwareproduct is opgenomen uitcr.::,te: 
softwareproduct dat zonder ingrepen in 3. stel het percentage functionaliteit in het b) huidig: 
de programmatuur kan worden uitge- softwareproduct vast ten opzichte van de acceptabel: 
breid of gewijzigd gewenste functionaliteit gewenst: 

c) b) uitc:rste: 
1. Bepaal de bruto functiepuntenwaarde van het softwareprod uct 
2. Stel vast welke (invoer-, opvraag-, uitvoer- en koppeling)functies zonder ingrepen in de pro-

grammatuur kunnen worden gewijzigd of uitgebreid 
3. Bepaal de brutofunctiepuntenwaarde van de onder 2. gevonden functie s 
4. Deel het resultaat van 3. door het resultaat van 1. 
5. Vermenigvuldig het resultaat van 4. met 100% 

c) 

d) Externe koppelbaarheid d) d) c) c) huidig: 
e) traceerbaarheid e) e) d) acceptabel: 
t) Inzichtelijkheid t) t) e) gewenst: 

uiterste: 
d) huidig: 

acceptabel: 
gewt'nst: 
uiterst~ : 

e) huidig: 
acceptabel: 
gewenst: 
uiterste: 

g) herbruikbaarheid g) g) g) f) huidig: 
h) wijzigbaarheid h) h) h) acceptabel: 
i) corrigeerbaarheid i) correctie-inspanning per i) De inspanning die gem idde ld geleverd i) gewenst: 

gebrek moet worden om een gebrek in het 1. Meet de inspanning voor het opsporen van de oorzaken van het gebrek uiterste: 
softwareproduct 2. Meet de inspanning voor het corrigeren van het ontwerp g) huidig: 

3. Meet de inspanning voor het corrigeren van het product acceptabel: 
4. Meet de inspanning voor het testen van de correctie gewenst: 
5. Meet de inspanning voor het implementeren van het gecorrigeerde product uiterste: 
6. Bereken de correctie-inspanning ; de som van deze inspanningen h) huidig: 
7. Meet de correctie-inspanning voor alle gebreken gedurende een periode acceptabel: 
8. Meet de correctie-inspanning per gebrek ; som van de con-ectie- inspanningen in de periode gewenst: 

gedeeld door het aantal gebreken uiterste: 

i) beheerbaarheid i) i) i) i) huidig: 
acceptabel: 
gewenst: 
uiterste: 

tabel 5: Specificaties van de kwaliteitseigenschappen 
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Voorbeelden van indicatoren van de kwaliteitsspecificaties meer specifiek voor de inkoopap
plicatie: 
• Eenduidige definiëring van de orderregels tussen Easy en Xgram 
• De categorisering van de ordergegevens moeten gelden voor alle Easy-applicaties 
• (efficiency kwaliteitseis) de koppeling van de ordergegevens tussen Easy-applicatie en 

Xgram moet 80 % van de ondergevels automatisch verwerken, de overige gegevens mo
gen niet meer dan 60 min. per l 00 orders bedragen 

• Het aantal handelingen per inboeking van een order (set van Easy-bestellingen) mag niet 
hoger zijn dan bij een gemiddelde order binnen Xgram 

• (flexibiliteit kwaliteitseis) 50% van de ordergegevens is vrij invulbaar voor een specifieke 
klant 

• De ordergegevens moeten tussen Easy en Xgram onderling uitwisselbaar zijn tot op de 
hoogte van de maandorderdetails ( complete ordergegevens moeten terug te vinden zijn=> 
voor wijzigingen of vragen door klanten) 

• De huidige functionaliteit binnen de verschillende Easy-applicaties mag niet verloren gaan 
• de gegevenset van een order binnen Xgram is leidend voor de conversie van een order van 

en naar Easy 
• een orderregel binnen Easy is het niveau waarop gegevens worden vastgelegd 
• een bestelling= een orderregel => Iorderregels =order= productie order=> Iproductie

orders = productierun = L productierun = maandorder 
• zowel de Easy-applicatie als Xgram moet tot op het niveau van maandorder de ordergege

vens onderling kunnen uitwisselen 

Stap 2b Maatregelen specificeren 

2b.1 Maatregelen definiëren 
Voor de gespecificeerde eigenschappen worden maatregelen gezocht die deze eigenschappen 
kunnen realiseren. Per eigenschap zijn uiteraard meer maatregelen mogelijk. De maatregelen 
moeten zodanig worden beschreven (korte zinsnede met uitgebreide omschrijving), dat de 
uitvoering ervan achteraf kan worden getoetst. Ook organisatorische of technische maatrege
len die een gunstig effect op de eigenschap hebben, zijn zinvol om op te nemen. 

eieenschap definitie maatreeel (in vloed van de maatreeel op de eieenschap) 
a ) compleetheid a) de mate waarin de gewenste functionali- a) - de functies in samenhang met een bedrij fs procesmodel modelleren 
b) corri geerbaarheid tei l wordt ondersteund door het soliwa- - een referentiemodel gebruiken 
c) inste lbaarheid re product - de programmatuur parametriseren 

bJ het gemak waarmee een gebrek van het - het gegevensmodel parametriseren 
so liwareproduct opgeheven kan worden - de data op een bedrij fsgegevensmode l afstemmen 

c) de mate waarin en het gemak waarmee - programmamodulen hergebruiken 
de gebruiker, o f de applicatiebeheerder b) - de da taverwerking in deelstransacties opspli tsen 
namens de gebruikers, zelf bepaalde uit- - de status van het soliwareproduct vermelden 
breid ingen of variaties op het soliwarc- - controleprocessen ('watchdogs") aanbrengen 
product kan aanbrengen zonder dat de - transactiehistorie bijhouden 
programmatuur wordt aangepast - de invoer, verwerking en uitvoer apart impl ementeren 

- keuzen voor deelsysteematbakening beargumenteren 
- pre- en post-condities aanbrengen 
- een geïntegreerde testfacilitei t inbouwen 
- de operator statusinformatie verschaffen 
- bij geldende (i nter)nationale of bedrij fsstandaarden aansluiten 
- eventueel machine-a thankelijkheden in aparte modul en implementeren (+) 
- het gegevensmodel normali seren 
- 4GL- fac il ite iten gebruiken 
- de programmatuur parametriseren 
- het gegevensmodel parametriseren 
- de gegevensbestanden versleutelen 
- deelsystemen deconcentreren 

c) - de programmatuur parametriseren 
- 4GL-facil ite iten gebruiken 
- het gegevensmodel parametri seren 
- het p_eJ!.evensmodel normaliseren 

d) Externe koppel baar- d ) e) 
heid t) 
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(+) 
(+) 
(+) 
{+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+ ) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 

(+) 
(+) 
( -) 
(-) 
( -) 
(-) 
(+) 
(+) 
(+ ) 
(+) 



c) traceerbaarheid g) 
1) Inzichte lij kheid 
g) herbru ikbaarheid g) h) 
h) wiizio.baarheid i) 
i) beheerbaarheid i) i) 

tabel 6: Maatregelen voor bij de kwaliteitseigenschappen 

2b.2 Invloed van maatregelen op eigenschappen vaststellen 
Als instrument bij het onderhandelingsproces is een overzicht nodig van de wijze waarop de 
maatregelen invloed hebben op de eigenschappen, opdat het effect van het veranderen van een 
eis voor een eigenschap overzien kan worden. Hiertoe wordt een beinvloedingsmatrix ge
maakt, zoals in figuur 3. 

Per cel dient aangegeven te worden of de bijbehorende maatregel een gunstig, ongunstig of 
geen effect heeft op de bijbehorende eigenschap. Hierbij wordt bij voorkeur een percentage 
gehanteerd, waarin een indicatie gegeven wordt voor de mate waarin de maatregel de eigen
schap effectueert. 

percentaee (%) S-puntenschaal effect op maatreecl 
< 100 -- maatrege l effectueen eigenschap ten dele 
< 100 maatrege l effectuecn ci11.e nschao ten dele 
0 0 maatregel heeft 11.een enkel effect oo de eigenschao 
100 + maatregel realiseen eigenschao oo gewenste niveau 
> 100 ++ maatrege l brengt eigenschao op ho11.ere waarde dan o.esoec iticeerd 

Table 7: effect van maatregel op kwaliteitseigenschap 

Eventueel kan een (bijvoorbeeld 5-punten-)schaal worden gehanteerd om globaal de grootte 
van het effect aan te geven (zoals--,-, 0, +, ++ ). 

Er kunnen ongunstige effecten op eigenschappen die in eerste instantie als niet-wezenlijk zijn 
voorgesteld. Deze moeten dan alsnog opgenomen worden (zoals in proces 1.1 is gebeurt) en 
voorzien worden van een minimale kwaliteitseis. 

In dit proces dient ook het totale effect op een eigenschap bekeken te worden, dat te verwach
ten is wanneer de gespecificeerde maatregelen zijn getroffen. Het is van belang te controleren 
of het totale effect op een kwaliteitseigenschap realistisch is ten opzichte van de bijdragen van 
de diverse maatregelen. Zonodig moeten de effecten van specifieke maatregelen aangepast 
worden. 

eigenschappen 

"O 
·;; 
-E 
"' "O "' -'? "O ·;; 

--.:; "O -0 ·;; 
"O -E "O 0. ·;; 

~ ~ ·;; "' ·;; 0. 1 -"' "' -E 0 "' .; -e "' ""' ::- .D 

" "' " -e ö ""' " " maatregelen ö. CJl .D E " 
.;; 2 

~ E E " " u -e ;; u ] 0 0 g " u u .E u.J -"' nr. boek 

29 de functies in samenhang met een bedrijfsprocesmodel modelleren + + 
41 een referentiemodel gebruiken + + + 
39 de pro!l,rammatuur parametri seren + + + 
37 het gegevensmodel parametriseren + + + 
2 de data op een bedrijfsgegevensmodel afstemmen + + + 
2 1 programmamodulen hergebruiken + + 
12 de dataverwerking in deelstransacties oosplitsen + 
44 de status van het softwareproduct vermelden + + 
49 controleprocessen ( 'watchdo!l,s') aanbrengen + + 
45 transactiehistorie bijhouden + + 
24 de invoer, verwerkin g_ en uitvoer aoart imolementeren + + + 
Il keuzen voor deelsvsteematbakeninR bearll;umenteren + 
38 pre- en post-condities aanbren!l,en + + 
23 een geïnte!l,reerde testfaciliteit inbouwen + 
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+ 
+ 

+ + 

+ + 



33 de ope rator statusinformati e verschaffen + + + 
1 bij geldende (inter)nati ona le of bedrijfsstandaarden aanslu iten + + + 
28 eventueel mac hine-alhankeli_jkheden in aparte modulen implementeren + + 
32 het gegevensmodel normaliseren + + + 
17 4GL-faci liteiten gebruiken + 
19 de gegevensbestanden vers leutelen -
13 deelsystemen deconcentreren 

totaa l effect 6 8 4 2 s 2 9 

F1gure 2: Beinvloedingsmatrix van maatrege len op kwaliteitseigenschappen 

Stap 2c: Benodigde inspanning specificeren 

2c. l lnspanning voor het treffen van de maatregelen bepalen 
Met behulp van het overzicht van de gewenste eigenschappen en te treffen maatregelen kan 
door middel van een kosten/batenanalyse door de belanghebbende afgewogen worden in hoe
verre de gewenste kwaliteit voor het softwareproduct een haalbare zaak is. Hiertoe wordt in 
proces 3.1 per maatregel de benodigde inspanning (tijd en kosten) ingeschat. Deze wordt m 
een extra rechterkolom aan de beinvloedingsmatrix toegevoegd (zie figuur 4). 

eigenschappen 

-0 ·;; 

-0 1 -:::, ·;; .D 
o:; -0 -0 ·;; 

"t:J "t:J 
-0 ~ "t:J a. ·;; ·;; -e ·;; ·;; 
·;; il 0. -e .:: 

" ~ " ~ 0 -"' " -e .:: -e -"' " :=' .D " ;; ... " o:; -"' " " " " "' ... -e .E 2 .D -e 
maatregelen ë. :,0 .D E ... 00 " E E o:; 

" ... <.> -e ,;; " 
-~ x <.> ·;;; :=-' .:: 

0 0 g .: ... ... 
<.> <.> w .:: :< 

+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 

4 4 

nr. boek 
.D 

inspanni nJ,?, 
29 de fu ncties in samenhang met een bedrijfsp rocesmode l mode lleren + + + 
4 1 een referentiemodel gebruiken + + + 
39 de programmatuur parametriseren + + + 
37 het gegevensmodel parametriseren + + - + + 
2 de data op een bedri j fsgegevensmodel afstemmen + + + 
2 1 programmamodulen hergebruiken + + 
12 de dataverwerking in deelstransacties opsplitse + 
44 de status van het softwareproduct verme lden + + 
49 contro leprocessen ('watchdo11:s ' ) aanbrengen + + + 
45 transactiehistorie bijhouden + + + 
24 de invoer. verwerk imz en uitvoer aoart imolementeren + + + + 
Il keuzen voor deelsvsteematbakenin 11: bear11:umenteren + + + 
38 pre- en pest-condi ties aanbrengen + + 
23 een geïnteweerde testfaci liteit inbouwen + + + 
33 de operator sta tusinformatie verschaffen + + + + 
1 bii ge ldende (inter)nationa le ofbedri ifsstandaarden aansluiten + + + + + 
28 eventueel mac hine-afhankelijkheden in apan e modulen implementeren + + + 
32 het _gegevensmodel normaliseren + + + + 
17 4GL-facilitei ten gebruiken + + 
19 de gegevensbestanden versleutelen -
13 deelsystemen deconcentreren - -

totaal e ffec t 6 8 4 2 5 2 9 4 4 
realisatie-insoannimt 

meetinsoannintz 

tabel 8: beïnvloedingsmatrix, uitgebreid met een kolom en twee rijen ten behoeve van kos
ten/batenanalyse 

2c.2 Inspanning om eigenschappen te realiseren afleiden 
De beïnvloedingsmatrix samen met de benodigde inspanning per maatregel geeft voldoende 
informatie om de benodigde inspanning voor een maatregel toe te rekenen aan de diverse ei
genschappen. Vervolgens kan dan de totaal benodigde inspanning voor één eigenschap wor
den bepaald. Dit wordt genoteerd als extra rij in de beïnvloedingsmatrix. Het kan daarnaast 
ook zinvol zijn apart aandacht te besteden aan de benodigde meetinspanning (zie tabel 6) . Als 
vooral het meten van een bepaalde kwaliteitseigenschap kostbaar is, terwijl er relatief geringe 
voordelen tegenover staan, kan men besluiten om het meetvoorschrift aan te passen en genoe-
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gen te nemen met minder nauwkeurige meetresultaten, of zich te beperken tot het verifiëren of 
de bijbehorende maatregelen zijn uitgevoerd (en de meting weglaten). 

Stap 3: Plaatsing klanten en vestiging in de berichtenstandaard 

Stap 4: zorgen dat de klant en de vestiging op één lijn zitten 

Stap 5: Maatregelen vergelijken met de andere ontwikkelde applicatie 

Kwaliteitseis: connectivity 
Twee scenario's die de uiterste weergeven waaraan de nieuwe functionaliteit (koppelmodule) 
moet voldoen. Het eerste scenario is hoog (24) , dit scenario ontstaat als in de enquête op de 
hieronder staande vragen hoog wordt gescoord, en het tweede scenario laag (9), dit scenario 
ontstaat als laag wordt gescoord op de gestelde vragen 

Connectivity vragen: 
2.2.8 Gaat het geautomatiseerde systeem deel uitmaken van een omvangrijke en complexe 
administratieve organisatie en complexe administratieve procedures? Met andere woorden : 
dient het systeem ingebed te worden in een uitgebreid administratief netwerk? 
2.2.10 Hoe afhankelijk bent u van gegevens uit uw omgeving voor de uitoefening van uw 
taak? 
2.2.1 l Indien er afhankelijkheden bestaan, hoe complex is dan de gegevensuitwisseling? 
2.2.12 Blijven de taken die het systeem gaat ondersteunen gedurende de komende jaren on
gewijzigd? Met ander woorden: mogen we verwachten dat de functionaliteit van het systeem 
gedurende langere tijd min of meer vastligt? 
5.2.1 Wordt het gehele systeem op één nieuw te ontwikkelen gegevensmodel gebaseerd, of 
moet het worden gebaseerd op verschillende bestaande modellen? 
5.2.2 Moet rekening worden gehouden met organisatiestandaards bij naamgeving, codering 
en structurering van de gegevens? 
5.2.3 Bestaat er een geïntegreerd gegevensmodel voor de omgeving van het taakgebied? 
6.2.2 Is de gebruikte hardware binnen de organisatie gestandaardiseerd? 
6.2.3 Moet het systeem op verschillende soorten apparatuur (bijvoorbeeld verschillende 
hardwareplatforms) gaan draaien? 

Stap 6: Ontwikkelen van de applicatie 

Stap 7: Toetsen 

7.1 Eigenschappen toetsen 
Als belangrijk onderdeel van de acceptatie worden de kwaliteitseigenschappen van het opge
leverde software-product gemeten volgens de meetvoorschriften die zijn beschreven als on
derdeel van de kwaliteitspecificaties. Wanneer er indicatoren buiten de toleranties vallen, dan 
is het aan de belanghebbenden om te beslissen wat er moet gebeuren: 
• de situatie accepteren en dus genoegen nemen met gewijzigde kwaliteit (wel de kwali-

teitsspecificaties bijstellen voor deze nieuwe situatie in proces 3. l .2), of 
• extra maatregelen nemen om toch aan de kwaliteitseisen te voldoen in proces 3.2.1 

7.2 Maatregelen controleren 
Bij het ontbreken van een indicator kan worden gecontroleerd of de maatregelen die voor de 
betreffende kwaliteitseigenschap zijn gedefinieerd, wel in voldoende mate zijn getroffen. De 
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algemene receptuur hiervoor is elke maatregel door een of meer deskundige te laten beoorde
len op de mate waarin deze is getroffen (bijvoorbeeld via een waarde van l tot 5). Deling van 
de behaalde score op de maximale score levert een totaalwaardering van de maatregelen en 
dus impliciet van de kwaliteitseigenschap. Wanneer bepaalde maatregelen in onvoldoende 
mate zijn getroffen, dan is het wederom aan de belanghebbenden om te beslissen wat er moet 
gebeuren: de situatie accepteren, of extra maatregelen nemen om toch aan de kwaliteitseisen 
te voldoen (zie proces 2.1 ). 

Voor het controleren van maatregelen is het niet noodzakelijk, en veelal zelfs af te raden, om 
te wachten tot het software-product gerealiseerd is. Tussentijdse bewaking van de realisatie 
van bepaalde maatregelen zal bijdragen aan het kwaltiteitsproces. 

Stap 8: Software-product accepteren 
Het software-product kan geaccepteerd worden op het moment dat het software-product vol
doet aan de (eventuele gewijzigde) kwaliteitsspecificaties. 

[1] SERC, Het specificeren van softwarekwaliteit: een praktische handleiding. Informa
tieverzorging. 1992, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. 

[2] Heemstra, F.J ., R.J. Kusters, and J.J.M. Trienekens, Van kwaliteitsbehoeften naar 
kwaliteitseisen . PERFORM-reeks. Vol. 1. 1994, Leidschendam: Lansa Publishing. 
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Bijlage 19: vergelijking ordergegevens tussen EasyNiimegen (Stork) en Xgram 

Totaal: 
Easy-order Xgram-order 

Bestel2e2evens Üpmerkin2en OrderPeeevens Opmerkineen Orderf!eeevens Opmerk.in!! 

Dit veld wordt niet gebruikt in Easv Ordersoort ( 1 ) .. Dit veld wordt uit de artikelcode gehaald 
Dit veld wordt niet !!ebruikt in Easv Ordervoh!nummer (3) pas bekent nadat de order is ingeboekt in Xgram 
Dit veld wordt niet gebruikt in Easv moederzaknr. / afroepnr. alleen voor afroeporders (voor het opboeken van transport en warehouse kosten) 

bestellinglD referentienummer (237) 
verplicht voor het terug vinden van de orderdetails bij vragen door klanten (dit is 
een belangrijk onderdel van de koooeling met Easy) 

vesti gingcode klantnummer (8) 

Klantcode - Dit veld wordt niet gebru ikt in Xgram 

Naam Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 
Een artikel kan op voorraad staan of een 
maarwerkproduct zijn. In de tabel artikelen 

artikelcode (Easy) 
(voorraad art: 1/0) wordt aangegeven wat voor 

art ikelcode (Xgram) 
soort artikel het is. Een voorraadartikel is een 
afroepartikel voor Xgram en wordt in een ander 
menu ingevoerd 

besteltalsslamartikel Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 

kostenplaats • i11koopordem11111mer nieuw: kostennummer 
vanuit Xgram menu checklist=> di verse => behanddde vragen => aanmaken 
orderzak => verzend instructies 

aantal oplage bestelt (21) 

besteldatum orderdatum orderdatum (30) de dag dat de order wordt ingeboekt 

verpeenheid 
Niet verplicht voor Xgram, staat niet op de aantal per verpakking (53) staat niet op de orderbevestiging 
orderbevestiging 

eenheidsoriis Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 

Postadres 
Postadres oostcode 
Postolaats 
Land afleveradres Zie opmerking: nieuw kostennummer 

afleveradres alt 
afleverpc alt 
afleverp/aats alt 
statuscode statuscode Binnen Xgram worden andere statuscodes gebruikt 

usemaam persoon die de order goedkeurt vertegenwoordiger ( 1 I 6) accountmanager 

Bezoekadres 
Bezoelmostcode 
Bezoekplaats 

userID-int 
persoon die de order binnen Thieme 

ordervoorbereider ( 11 8) 
de persoon die de order coördineert, dit gegeven moet drie keer ingevoerd worden 

afhandelt binnen Xgram 

afleverdatum leverdatum (120) zelf kiezen 

Qewlevdat Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 

bijzonderheden order omschrijving ( I 28) 
artikelennummer maar het aantal karakters is te kort. Dit wordt opgelost door na 
het invoeren, onder het menu diverse extra omschrijving toe te voegen 

contactversoon contactpersoon ( 187) de persoon die de order plaatst 

usemaam De oersoon die de bestelling olaatst. - Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 
Wordt niet bijgehouden in Xgram maar in een Excel-tabel omdat in Xgram de 

spoedbestelling - kosten alleen per maand zichtbaar zijn en omdat het aantal bestelling per dag in 
een staffel zi tten moet dit apart bijgehouden worden 

orderID orderlD Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 

Dit veld wordt niet gebruikt in Easy soort verpakking (52) 
is verplicht binnen Xgram, staat ni et op de orderbevestiging, maar is afhankelijk 
van het fonnaat van het artikel 

*cursief geeft aan dat deze velden specifiek voor Stork worden vastgelegd 
** het nummer tussen haakjes geeft de karakterpositie aan binnen de string van een orderbericht 



Easy ve Id en d oorgestreept 1e met noo d za e IJ zqn om d oor te geven aan X gram, om d at h et ve Id extra d eta1 s weergee t van an d ere ve Id en: 
Easy-order Xgram-order 

Beste)pepevens Opmerkin1?en Orderee11evens Opmerkingen Ordergegevens Opmerking 

Dit veld wordt niet gebruikt in Easy Ordersoon ( 1 ) .. Dit ve ld wordt uit de anike lcode gehaald 
Dit veld wordt niet J(ebruikt in Easy Ordervoll(Dummer (3) pas bekent nadat de order is ingeboekt in Xgram 
Dit veld wordt niet gebruikt in Easy moederzaknr. / afroepnr. alleen voor afroeDOrders ( voor het ooboeken van transport en warehouse kosten) 

bestellinglD referentienummer (237) 
verplicht voor het terug vinden van de orderdetails bij vragen door klanten (dit is 
een belangrijk onderdel van de koppeling met Easy) 

vest igingcode klantnummer (8) 

~ - -· ,_ " 

Naam - n· V - -·- -·-· ... 
Een artikel kan op voorraad staan of een 
maatwerkproduct zijn. In de tabel artikelen 

artikelcode (Easy) 
(voorraad art: 1/0) wordt aangegeven wat voor artikelcode (Xgram) 
soort artikel het is. Een voorraadartikel is een 
afroepartikel voor Xgram en wordt in een ander 
menu ingevoerd 

heti1el.ta/s5la,,ia, ·tike.' - "'' . , :~ , ,. 

kostenplaats• inkoopordernummer nieuw: kostennummer 
vanuit Xgram menu checklist => di verse => behandelde vragen=> aanmaken 
orderzak => verzend instructies 

aantal oolage bestelt /21\ 

besteldatum orderdatum orderdatum (30) de dag dat de order wordt ingeboekt 

1e,.,,ee1heid 
~liet \'efjllieht • eer Xgram, 518111 Riet ep de a&11tal per , efJlaleleieg (S1) &18111 eiet ep de erdeme,•estiging 

"'' ·, : •• V -
Postadres afleveradres Zie oomerking: nieuw kostennummer 

Postadres oostcode 
Postolaats 
Land 

n 

n ,. 
n 

statuscode statuscode Binnen Xgram worden andere statuscodes gebruikt 

usemaam persoon die de order goedkeurt vertegenwoordiger ( 116) accountmanager 

Bezoekadres 
Bezoelmostcode 
Bezoekolaats 

userlD-int 
persoon die de order binnen Thieme 

ordervoorbereider ( 118) 
de persoon die de order coördineen, dit gegeven moet drie keer ingevoerd worden 

afhandelt binnen Xgram 

afleverdatum leverdatum /120) zelf kiezen 

J!ewlevdat Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 

bijzonderheden order omschrijving (128) 
artikelennummer maar het aantal karakters is te kort. Dit wordt opgelost door na 
het invoeren, onder het menu diverse extra omschrijving toe te voegen 

--· - -- -
"- ,.1:~ ,1 ... - -· -- -·- -

Wordt niet bijgehouden in Xgram maar in een Excel-tabel omdat in Xgram de 
spoedbestelling kosten alleen per maand zichtbaar zijn en omdat het aantal bestelling per dag in 

een staffel zitten moet dit apart bijgehouden worden 

er<lerW 9f<lerID - -· " 

Dit veld wordt niet gebruikt in Easy soort verpakking (52) 
is verplicht binnen Xgram, staat niet op de orderbevestiging, maar is afüankelijk 
van het formaat van het art ikel 

2 



V ld e en d oorgestreept ie me t mtgew1sse ld k unnen wor d enom d at d eze b epaa Id wor d en b t UI en X .gram o fE asy om: 
Easy-order Xgram-order 

Besteleeeevens Opmerkineen OrderoPOevens ÜDmerkineen Orderneeevens Opmerkine 

Dit veld wordt niet gebruikt in Easy Ordersoon ( 1 )* • Dit veld wordt uit de anikelcode gehaald 
Dit veld wordt niet gebruikt in Easy Ordervolgnurnmer (3) Das bekent nadat de order is ingeboekt in Xgram 
n· ,_ ~ ... , .. r" ' --- ·-· .. 

bestellinglD referentienummer (23 7) verplicht voor het terug vinden van de orderdetails bij vragen door klanten (dit is 
een belanmiik onderdel van de koooeling met Easy) 

vestigingcode klantnununer (8) 
Een anikel kan op voorraad staan of een 
maatwerkproduct zijn. In de tabel anikelen 

artikelcode (Easy) 
(voorraad an: 1/0) wordt aangegeven wat voor artikelcode (Xgram) 
soort artikel het is. Een voorraadartikel is een 
afroepanikel voor Xgram en wordt in een ander 
menu ineevoerd 

kostenplaats • inkoopordernummer nieuw: kostennununer 
vanuit Xgram menu checklist=> diverse => behandelde vragen => aanmaken 
orderzak => verzend instructies 

aantal oolage bestelt (2 Il 

besteldatum orderdatum orderdatum (30) de dag dat de order wordt ingeboekt 

Postadres afleveradres Zie opmerking: nieuw kostennummer 

Postadres oostcode 
Postplaats 
Land 
statuscode statuscode Binnen Xgram worden andere Slatuscodes gebruikt 

usemaam persoon die de order goedkeurt verte2enwoordi2er (116) accountmanager 
Bezoekadres 
Bezoekpostcode 
Bezoekplaats 

userlD-int 
persoon die de order binnen Tiüeme ordervoorbereider ( 118) 

de persoon die de order coördineen, dit gegeven moet drie keer ingevoerd worden 
afhandelt binnen Xgram 

afleverdatum leverdatum / 120) zelf kiezen 

~ewlevdal - Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 

bijzonderheden order omschrijving ( 128) 
anikelennummer maar het aantal karakters is te kort. Dit wordt opgelost door na 
hel invoeren, onder het menu diverse extra omschrijving toe te voegen 
Wordt niet bijgehouden in Xgram maar in een Excel-tabel omdat in Xgram de 

spoedbestelling - kosten alleen per maand zichtbaar zijn en omdat hel aantal bestelling per dag in 
een staffel zillen moel dit apan bijgehouden worden 

....ie.m 8f<lefID - - · . ., 

is • eFplieht hiooea Xg,em, steel aiel ep de e,de,h.-•estigiag, '"""' is efüankelijk - 9il • eld "8Fdl Riel gehRlil,1 in ëes;• sealt • eFpal~,iag (S~l 
••••a hel leFHieel , •ea hel e1til,el 
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G ecorngeer d t otaa: 
Easy-order Xgram-order 

Bestelee11evens Oomerkin2en Orderne11evens Opmerkinl! 
Dit veld wordt niet gebruikt in Easv Ordersoon ( 1 ) .. Dit veld wordt uit de anikelcode gehaald 
Dil veld word! niet eebruikt in Easv Ordervolgnummer (3) pas beken! nada1 de order is ineeboekl in X2ram 

bestellinglD referenlienummer (23 7) verplicht voor hel lerug vinden van de orderde1ai ls bij vragen door klanlen (dit is een 
belangrijk onderdel van de koooeline met Easv) 

veslieinecode klanlnummer (8) 
Een anikel kan op voorraad slaan of een maatwerkproducl zijn. In de label anikelen (voorraad an: 1/0) word! 

anikelcode (Easy) aangegeven wal voor soon anikel hel is. Een voorraadanikel is een afroepanikel voor Xgram en word! in een anikelcode (Xgram) 
ander menu inl!evoerd 

kostenplaats nieuw: kostennummer vanuit Xgram menu checklist => diverse => behandelde vragen => aanmaken 
orderzak => verzend instruc1ies 

inkoopordernummer 
aantal oplage bes1elt (2 1) 
orderdatum orderdatum (30) de dag dat de order word! ingeboekt 
Pos1adres 
Postadres pastcode 

afleveradres Zie opmerking: nieuw kostennummer 
Poslplaals 
Land 
slatuscode slatuscode Binnen Xgram worden andere slatuscodes gebruikt 
usemaam persoon die de order goedkeun venegenwoordi l!er ( 1 16) accountmanaaer 
Bezoekadres 
Bezoekpos1code 
Bezoekplaats 

userlD-inl persoon die de order binnen Thieme afhandel! ordervoorbereider ( 1 18) de persoon die de order coördineen, dit gegeven moet drie keer ingevoerd worden 
binnen Xgram 

afleverdatum leverdatum ( 120) zelf kiezen 
Rewle1•da1 Dit veld wordt niet gebruikt in Xgram 

bijzonderheden order omschrijving (128) 
artikelennummer maar het aantal karakters is te kort. Dit wordt opgelost door na het 
invoeren, onder het menu diverse extra omschrijving toe te voegen 
Wordt niet bijgehouden in Xgram maar in een Excel-label omdat in Xgram de kosten 

spoedbestelling - alleen per maand zichtbaar zijn en omdat het aantal bestelling per dag in een staffel 
zitten moet dit aoan bijgehouden worden 
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Bijlage 20: inkoop voorbeeld van catalogusproducten mbv. een PrintTalk-bericht 

PRINTe-TALK 

Version 1. 1 a 

Revision Date: January 27, 2003 

rint alk is a conso rtium of print indus try professionals seeking to provide 
ar. open XM!... s tan dard to communicate bus in ess in fo rm a i n used in the 
:;- c.. _:; ;~ _,c _.:_r ~.s :_"jLJs try. 
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PrintTalk Vers ion 1.1 a 

Limitation of Liability 

Copyright (C) 2000-2003 PrintTalk 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy o f this lmplementation 
and associated documentation files (the "lmplementation"), to exploit the Implementation without 
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 
and/ or sublicense, copies of the lmplementation, and to permit persons to whom the 
lmplementation is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or any material 
portion o f the lmplementation. 

The Implementation is provided "as is", without warranty of any kind, express, implied, or otherwise, 
including but not limited to the warranties of merchantability, fitness fora particular purpose and 
noninfringement. In no event shall PrintTalk or the Secretariat or any other Member or Supporter be 
liable for any claim, damages or other liability, whether in an action o f contract, tort o r o therwise, 
arising from, out o f, or in connection with the lmplementation or the use or other exploitation 
thereby. By deploying the lmplementation, you hereby agree to defend, indemnify and hold harmless 
PrintTalk and the Secretariat from and against any and all third party claims, damages, losses, costs, 
expenses, obligations, liabilities, actions, suits (including reasonable attorney's fees and expenses) that 
were caused by, resulted from, or otherwise arising from or related to, your deployment of the 
Implementation (including, without limitation, claims of intellectual property infringement or 
misappropriation). 

Except as contained in this notice, the name of "PrintTalk" shall not be used in advertising or 
otherwise to promote the use or other dealings in this Implementation without prior written 
authorization from the PrintTalk. 

JDF is the product o f CIP4, and the most current specification is available at W\Fw.c ip-t., >nr 

For cXlvIL license agreement information, please see http: / /www.cxml.org/ home/ license.asp 

The mos t current PrintTalk information and standard are available at www.Prin rTalk.or,,. 
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PrintTalk Vers ion 1. 1 a 

Example C - "Sunrise PurchaseOrder" 

In Printîalk, the Quote response to an RFQ will look similar to that RFQ, usually restating 
many of the items in the original RFQ. In the same way, a Purchase Order response to a 
Quote will look similar to the Quote. Of course, in the PO, any options should be 
eliminated and the pricing should specify the exact quantity and tolerance for each 
delivery. lt is also acceptable for the PO to simply acknowledge the quote and respond 
with acceptance without restating any of the specifications. 

By using JDF, Printîalk can support another kind of PO entirely. Sometimes, it's 
necessary to purchase an item trom a printer that has a pre-established price and well
defined content. To embrace this Catalog-based part of the print market, JDF/PrintTalk 
allows finished goeds to be ordered in a PO as components using the Catalog/O and 
CatalogOetails attributes. 

The following example uses Catalog elements as the contents of a Purchase Order. 
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Print Talk Vers ion 1. 1 a 

Bill to: 

MEGA corporation 

Mega Corporation 
4100 State Street 
Little Rock, AR 72201 PURCHASE ORDER 

24022 

Supplier: 
Sunrise Printing 
444 South Main Street 
Albany, NY 12205 

Ship To: 
Phil Chavez 
c / o Reylon Division 
24 Madison Avenue 
Suite 1 
New York, NY 10022 

SUPPLIER ID: 
ORDER DATE: 
REQUESTOR: 

EMAIL: 

REFERENCE: 

730995 

10-Jul-200 2 

Pat Butler 

pbut ler@megacorp . c om 

973-555-1212 

Sales 

- i41,,P~M•iiEDl®®ia.1•-----► .... lliiiliilliill c=:filo, Ne= UPS ~8/ 22/02 

Item Quantity U/M Description 
1 1 500 Business Cards-Phil 

Chavez 
2 1 500 Notepad-Phil Chavez 
3 250 1 Reylon Mailer 

Please state our PO number on all invoices. 

1. Refer all inquiries to buyer. 
2. We reserve the right to return all over shipments 

for credit at Vendor's expense. 
3. This order subject to Terms and Conditions on 

reverse side. 

Unit Price 
62.50 

54.00 
3.04 

TOTAL: 
DISCOUNT: 

TAX: 
SHIPPING: 

OTHER: 
ORDER TOTAL: 

39 

Disc% 
0 

10 
0 

Total 
62. 

48. 
760. 

871. 

12. 

883. 



PrincTalk Version 1. la 

Sunrise Example 

<PrintTalk ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" (., ,· :="http://www.printtalk.org/schema" 
="http://www.CIP4.org/JDFSchema_ 1_ 1" :;, :, , -Ji_, :._,:,. ,, ·="http://www.printtalk.org/schema 

Printîalk_1_1 .xsd" ="1.1" ,. ="107448" ,,, '.: ;·.-,· r ="2002-07-10T22:39Z"> 
<Header> 

<From> 
<Credential , ="ONS"> 

<ldentily>www.megacorp.com</ldenlity> 
</Credential> 
<Credential , ="ECompany.com"> 

<ldentity>Mega Corp</ldentily> 
</Credential> 
<Credential , , · ="DUNS"> 

< lden tily>0638877 45</ldentity> 
</Credential> 

</From> 
<To> 

<Credential •· ="ECompany.com"> 
<ldentity>Sunrise Printing</ldentity> 

</Credential> 
<Credential · . ·· ="DUNS"> 

<ldentity>063589998</ldentity> 
</Credential> 

</To> 
<Sender> 

<Credential "·1 ,,.,· ="ONS"> 
<ldentity>PrintORama.com</ldentity> 
<SharedSecret>firehose</SharedSecret> 

</Credential> 
<UserAgent>Print Buyer v.54.9</UserAgent> 

</Sender> 
</Header> 
<Requesl> 

<PurchaseOrder , ·,r· 1-:' ="Patb" "';2rt;··- ;.~,,,,'-l.7;~·e="Pat Butler'' 0 2r~ .. :.,,s ·:)a·2="2002-07-10T1000-0800" 
s: · · ="24022" . •· _,,,: ·, ="USO" ë.,t1rnate="false" ::.<p1res="2002-08-10T1700-0800"> 

<jdf:JDF _· : . •i--. 1-', 1 ,.1,- 1>é'="Purchase Order 24022" IC ="JDF000-Root" JOOIC="0901-1243" f, ,,p="Product" 
-="Waiting" .-,, s·•- .1 ="1.1" <?71 i-,;="http://www.CIP4.org/JDFSchema_ 1_ 1 "> 

<Customerlnfo ~tJ'3 ''JrJ' c rl ,::: ="423163" n'i.efs="Contact02"> 
<ContactRef ) ~- ="Contact02"/> 

</Customerlnfo> 
<ResourcePool> 

<Contact G="Contact01" c:a-;s="Parameter" Status="Available" C,r.t3ct:Joe-;="Delivery"> 
<Address .·':t;-,,..,[="24 Madison Avenue" ,:.ry="New York" Re~11or="NY" P:JsralCorJ~="10022"> 

<ExtendedAddress>Suite 1 </ExtendedAddress> 
</Address> 
<Person ,,: , - , E="Sales Manager, East Coast" F1rsti'laP1e="Phil" F 31nl'JN.-::me="Chavez"/> 
<Company ·î="Company01" '..:: !3,, ,="Parameter" Staws="Available" ,.).-J 1,'1, ,tJ ,Jni'Lc1me="Reylon 

Division"/> 
</Contact> 
<Contact ="Contact02" ..: él ,~="Parameter" St::rn,~-="Available" '..2,.;ntdc:, 1 ;::,:;,s="Billing Customer"> 

<Address : _w•="4100 State Streel" ::: t ="Little Rock" c= ag,,,n="AR" F'cstJ,\:.;dè:="72201 "/> 
<Company ~: ="Company02" ~'.d..;:;="Parameter" ,:., Jtu;,="Available" O, ::;3n,=.;i,1c 11,'1drne="Mega 

Corporation"/> 
</Contact> 
<Deliverylntent ,L ="Delivery001 " .:: 1·,,ss="lntent" :-~,,ts="Contact01 ltem001 ltem002 ltem003" 

="Available"> 
<Method : 1·d - , • 0 ="NameSpan" P•:11•.::-: ··:::•~="UPS"/> 
<Droplntent> 

<Required .:: ...,,c1 - ; ::: " ="TimeSpan" =:o-~•1.. ed="2002-08-22T09:30-8:00"/> 
<ContactRef ;:- ,-0 i="Contact01 "/> 
<Dropltemlntent .,,•1c1 H;t="1 " ~J; rn="S00"> 
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<ComponentRef ="ltem001 "/> 
<Pricing '="Total" · ="62.50"> 

<Pricing ="Discount" · ="false"/> 
</Pricing> 

</Dropltemlntent> 
<Dropltemlntent ,_,, ="1" ·="500"> 

<ComponentRef -- ="ltem002"/> 
<Pricing · ="Total" : ="48.60"> 

<Pricing ="Amount • Unit Price" -·="54.00"/> 
<Pricing ·· ="Discount" - : ·="5.40"/> 

</Pricing> 
</Dropltemlntent> 
<Dropltemlntent · -.="250" ,_, ··="1"> 

<ComponentRef ·-: ._ ="ltem003"/> 
<Pricing ·.,,· ="Total" ..::,,. -.="760.00"/> 

</Dropltemlntent> 
</Droplntent> 
<Pricing ·'= ·="Total order" -' · . -: ="883.1 O"> 

<Pricing ··,-="Total" ,:, ,-,?="871.10"/> 
<Pricing · ="Shipping and Handling" F. ,. ; ="12.00"/> 
<Pricing ., ·="Tax" 11 •;::. r,.. ="false"/> 
<Pricing ,..,, 1 ="Discount" ,-1 ,s,:O •·; :2="false"/> 
<Payment> 

<PayTerm>2% 10, Net 30</PayTerm> 
</Payment> 

</Pricing> 
</Deliverylntent> 

PrincTalk Version l.l a 

<Component _ ="ltem001 " ·.>2~,;="Quantity" -,<J[c . ..,="Available" Ds:-s•:nn1t.::\J3111c ="Business Cards - Phil 
Chavez" -,. , ., - ,:·.,,;="FinalProduct" ~c1u•<: glC'="BC-Phil Chavez" ?,·crJu:[![ ="Reylon-123" 

,, ="Business Cards - Phil Chavez"/> 
<Component ,,_ ="ltem002" ,:;;<1·3s="Quantity" ':: '.w :s="Available" Ces..:r1i:;,,;-::f\i,1,;1e="Notepad - Phil Chavez" 
· ,· ;;_ -="FinalProduct" ,-_;:::;,,;,;!C="NP-Phil Chavez" ?·:,cu,: [l'.J="Reylon-124" .:::ardi,_, >· ai:~="Notepad -

Phil Chavez"/> 
<Component -::. ="ltem003" :::ds,,="Quantity" S,:c1t:.,-;="Available" Dc-sc. 1ct· -' 1',:cHT<2="Reylon Mailer'' 

_: ="FinalProduct" ::.a t :,c,; ! i:. ="RM 25.5" :::, ::.-:: .• ,:rlC ="Reylon-125" .: 3[,,:cr; :' e· ,. ";="Reylon Mailer' '/> 
</Resource Pool> 
<ResourcelinkPool> 

<Deliverylntentlink -:=·"" ="Delivery001 " us,1,Je="lnput"/> 
</ResourcelinkPool> 

</jdf:JDF> 
</PurchaseOrder> 

</Request> 
</PrintTalk> 
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Biilage 21: Ontwikkeling grafische industrie en het grafische productieproces 

Voordat een beschrijving geven kan worden van de processen die zich in de grafische industrie af
spelen, moeten eerst grote ontwikkelingen en veranderingen toegelicht worden. De wijze waarop de 
producten en diensten gemaakt en geleverd is door deze ontwikkelingen sterk beïnvloed. 

De naam grafi-media is een verzamelnaam voor een industrie waarin zeer heterogene producten en 
diensten gemaakt en geleverd worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de grafi
media industrie ingedeeld (Standaard Bedrijfs [ndeling, SB[) in groep 2 1/22. Deze bestaat uit pa
pier- en papierwaren-, grafische industrie en uitgeverijen (C .B.S. 2003). De ' oude' grafische indu
strie, de omgeving waar de drukpers centraal staat, is aan de ene kant uitgebreid en aan de andere 
kant ingrijpend veranderd. 

Ontwikkelingen in de grafische industrie 
Tot aan het einde van de jaren '80 van de vorige eeuw kende de grafische industrie een afgebaken
de, homogene groep van bedrijven met gemeenschappelijke kenmerken. Deze waren vooral terug te 
voeren op het feit dat in de meeste bedrijven een drukpers staat, de werkgevers lid zijn van het Ko
ninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen ( wvv·w. K. VGO.nl) en dat alle medewerkers ver
plicht waren lid te zijn van een grafische vakorganisatie. Vanaf de jaren '80 is de grafische indu
strie door zeer snelle technische ontwikkelingen (informatica, netwerken, dataverwerking) volledig 
qua structuur veranderd. Oude bedrijven en beroepen zijn bijna geheel verdwenen, zoals het beroep 
van zetter of boekdrukker, en andere werden gecreëerd, bijvoorbeeld IT-mediaproducer. Daarnaast 
zijn productiestappen verdwenen, zoals de montage, en zijn de onderlinge stappen nauwer met el
kaar verweven. Met het veranderen van de structuur van de grafische industrie zijn ook de onderlin
ge posities tussen leveranciers veranderd. Zoals die van een journalist voor een krant of die van een 
aandeelhouder binnen een bedrijf. De journalist had vroeger de copyright over zijn werk, nu ligt dit 
in handen van de uitgeverij . Het hergebruik van stukken van de journalist, bijvoorbeeld op internet 
en CD-rom mag zonder extra betaling. De grafische industrie 'leek' overgenomen te worden door 
spelers van andere industrieën, zoals de IT of de audiovisuele sector (radio en TV). Door de nieuwe 
concurrentie werden ook de doelstellingen puur economisch. Hierin wordt de nieuwe positie van de 
aandeelhouder duidelijk, want voor de concurrentiestrijd was deze zeker van zijn investering, nu wil 
hij of zij zien dat de financiële belangen voorgaan. Dit is een verschuiving van de kunst van het 
drukken naar de kunst van het verdienen. [n onderstaand figuur l is een overzicht gegeven van de 
samenvoeging of convergentie naar de nieuw grafi-media industrie (Paul 2002). 

Productieproces grafische industrie 
De meest eenvoudige indeling binnen de grafische sector kan opgemaakt worden aan de hand van 
de opeenvolgende fasen van het productieproces. We maken een onderscheid tussen de voorberei
ding van het drukwerk (de prepress), het drukken en het afwerken tot een eindproduct. 

[n de voorbereiding moet het ontwerp van de klant eerst nog een aantal gespecialiseerde bewerkin
gen ondergaan voordat het kan worden gedrukt. Teksten worden gezet, beelden worden gemanipu
leerd, tekst en beeld worden geïntegreerd en tenslotte wordt de drukvorm gemaakt. Door de techno
logische ontwikkelingen van de laatste jaren heeft de voorbereidingsfase een sterk kapitaalsintensief 
karakter gekregen. De vernieuwingen volgen elkaar in een versneld tempo op. De vroegere duide
lijk afgelijnde subsectoren lopen geleidelijk aan in elkaar over. Na de voorbereiding volgt het druk
ken zelf, waar altijd vier elementen nodig zijn: drukinkt, drukvorm, te bedrukken materiaal en 
druk.kracht. Vier variabelen spelen een centrale rol in de bepaling van welk soort grafische produc
ten geproduceerd kan worden: het drukprocédé (diep-, offset-, zeef- of hoogdruk), de wijze van in
voer van het papier (vellen of rotatie), de druksnelheid en het drukpersformaat. De afwerking is de 
laatste fase van het productieproces. Hier wordt gevouwen, gesneden, geniet, gelijmd, enz. De af
werking is een arbeidsintensief gebeuren dat voor een groot deel gebeurt in de drukkerijen zelf. Er 



zijn eveneens gespecialiseerde afwerkingsbedrijven, die werken in onderaanneming van de drukke
nJen. 

Gedurende het laatste decennium viel duidelijk een trend waar te nemen naar uitvoeren van alle 
stappen van het productieproces binnen één bedrijf. Eén van de voornaamste redenen hiervoor was 
het toenemende belang in de concurrentiestrijd van de snelheid van aflevering van het drukwerk 
(kortere doorlooptijd) . 
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figuur 1: de 'oude' industrieën en hun kenmerken die de grafi-media industrie vormen 

Nieuwe media 
Door de toenemende mogelijkheden van het overbrengen van digitale informatie via netwerken, 
vervalt het argument van kortere doorlooptijd door de integratie van prepress en drukken, er kan nu 
rechtstreeks vanuit de prepress gedrukt worden of het drukproces is verdwenen. Anderzijds heeft de 
technologische evolutie tot gevolg dat de duidelijke scheidingslijn tussen prepress en drukken 
steeds meer vervaagt. Door het gebruik van digitale druktechnieken zijn prepressbedrijven in staat 
om ook zelf rechtstreeks drukwerk (in kleine oplagen) te produceren. De expertise die opgebouwd 
wordt in prepressbedrijven met betrekking tot het omgaan met digitale informatie, heeft als gevolg 
dat deze bedrijven ook toegang krijgen tot andere markten zoals het verzorgen van internetsites, 
realisatie van CD-roms of de realisatie van echte multimediaproducties. Prepressbedrijven evolue
ren op deze manier naar mediabedrijven. De vraag kan gesteld worden of deze mediabedrijven zich 
nog verder zullen toeleggen op het overbrengen van de gegenereerde informatie naar fotografische 
films of dat deze stap in het productieproces nog meer zal verschuiven naar de drukkerijen. 

Productieproces grafi-media industrie 
De grafische industrie is veranderd van een industrie waar drukwerk in geproduceerd werd naar een 
industrie waarin ' publicaties' worden uitgebracht (Klein and Knol 2002). Voorbeelden van publica
ties zijn reclame-uitingen op internet, waardepapieren, beeldbanken, CD-rom's, verpakkingen, be
hang maar ook textiel of een geboorte kaartje. Door Klein is een overzicht gemaakt, zie figuur 9, 
van de publicatieketen en de stappen in de keten (Klein and Knol 2002). 
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figuur 2: stappen en activiteiten in de publicatieketen 

Het begrip publicatieketen uit figuur 2 is een verzamelnaam voor alle mogelijke publicaties die in 
de grafi-media industrie geproduceerd worden en staat dus gelijk aan het begrip productieproces. 
Het productieproces, zoals dat in de bovenstaande 5 stappen in een publicatieketen is weergegeven, 
zijn veel te grof om te kunnen dienen als een goede procesbeschrijving. Belangrijke details bij bij
voorbeeld de productie, stap 4 in figuur 9, is de techniek die gebruikt wordt. De techniek wordt be
paald door het soort, de omvang, de herhalingsgraad, de kwaliteit, enz. van de publicatie en de 
techniek bepaald op zijn beurt weer de processtappen voor en na het produceren. Voor een goede 
procesbeschrijving is een gedetailleerder overzicht nodig van de verschillende publicaties in de ke
ten. 

Door de verschillen publicaties te onderscheiden kunnen verschillen, variaties en overeenkomsten 
ontdekt worden in de wijze waarop deze geproduceerd worden en door de keten heen stromen. Bin
nen de B BT-studie (Beste Beschikbare Techniek-studie) is een onderscheid gemaakt tussen uitgeve
rij- en niet-uitgeverijgebonden producten, of anders gezegd, culturele en industriële producten 
(BBT 2001). Enkele voorbeelden zijn: 

Uitgeverijgebonden producten: boeken, tijdschriften, kranten, huis-aan-huisbladen, gedrukte 
muziek, ... 
Niet-uitgeverijgebonden producten: reclamedrukwerk, administratief drukwerk, waardepa
pieren, etiketten, jaarverslagen, kettingformulieren, ... 

De onderscheiden producten zitten nog erg vast aan het traditionele gedrukte product vast, maar de 
klasse 'uitgeverij' en ' niet-uitgeverij' is misschien wel te gebruiken voor een verdere analyse. 

Naast het onderscheid van BBT is ook door Klein een overzicht gemaakt van verschillende soorten 
ketens van publicaties (Klein and Knol 2002). Dit overzicht is slechts een eerste' inventarisatie die 

1 Het vervolgonderzoek is inmiddels uitgevoerd. De resultaten zijn echter alleen via een betaalde publicatie 



door vervolgonderzoek verder wordt uitgebreid. De onderscheiden ketens zijn: 
- periodieken 
- boeken 
- handleidingen, manuals en readers 
- marketing en reclame uitingen (promotioneel drukwerk) 
- handelsdrukwerk 
- catalogi . 

In deze eerste inventarisatie zijn alleen de traditionele gedrukte producten weergegeven; publicaties 
zoals internetservices, database publishing systemen of digitaal drukken moeten nog toegevoegd 
worden. 
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Biilage 22: Voorbeelden one-to-many en een many-to-many applicatie integratie 

Een één op veel verbinding is de meest voorkomende relatie en hier kan gedacht worden aan een 
digitale krant die aan meerdere abonnees wordt aangeboden, zo ook een veiling en een Private 
trading exchange (PTX). Private wil zeggen organisatiespecifiek, een door de eigen organisatie 
beheerde site. Een trading exchange is de plaats waar klanten orders kunnen plaatsen, leveranciers 
orders in ontvangst kunnen nemen en waar herbevoorrading via VMI (vendor managed inventory) 
wordt verstrekt. Het biedt externe partijen de mogelijkheid om gebruik te maken van interne 
informatie die in het ERP systeem beschikbaar is. 

Twee voorbeelden van Privat trading exchange zijn (een-op-veel integratie): 
o Een buitenlandse handelsplaats voor de in- en verkoop van metalenproducten is 'Global 

Steel Exchange' (http: //www .ago ria.bd1CT- T !C-Flash/n 1/50/ !CTS û. ht m), 
o Een voorbeeld van een Exchange partner uit Nederland is: (http ://www.i nterxi on. com/) dit is 

een virtuele marktplaats waar door Telecom-providers en Internet-providers kunnen 
handelen in internationale telefoonminuten. 

Twee voorbeelden van een veel-op-veel integratie zijn: 
o APX is een marktplaats van de handel in energie-opties (spot market) die gelden voor de 

volgende dag, dat wil zeggen vandaag kopen is morgen leveren. Deelnemende partijen zijn 
Essent Energy Trading BV, E.ON Sales & Trading GmbH, BP Energy Marketing BV, 
Norsk Hydro Energy BV. (:1ttp ://www.apx.ni/ho1Tle.htrn l); 

o De e2open website is een mooi voorbeeld van samenwerkende elektronica leveranciers. In 
het onderstaande figuur is een overzicht van de aangesloten partijen 
C-lttp ://www . e? open .corn/). 

Elopcn ·s solutions cnable companies to manage complex proccsses 
that span mu ltiple companics and mult i ple tiers of the supply chain . 

Figure l: voorbeeld van een veel-op-veel integratie oplossing 



Biilage 23: Alternatieven binnen de drie strategieën voor een koppeling 

De eerste strategie in elke groep vraagt de minste aanpassing aan de huidige situatie, en elke 
volgende strategie in een groep is ingrijpender. 

A: Toevoegen aan de huidige Easy-applicatie 
1) Volledig een tabel toevoegen aan Easy die specifiek is voor Xgram, deze zoveel mogelijk vullen 

en deze gebruiken voor een export (maximale redundantie); 
2) De Easy-applicatie herprogrammeren zodat de gegevens en de structuur meer aansluit bij 

Xgram (in combinatie met strategie 1 ); 
3) De Easy-applicatie opsplitsen in een orderadministratief deel dat volledig aansluit op de gege

vens en de structuur van Xgram en een bestelapplicatie die aansluit op de gegevens en structuur 
van de klant. Binnen de Easy-applicatie (Intern) vindt de conversie plaats; de uitwisseling is 
alleen een bericht in het Xgram-formaat. 

B: Zelfstandig element tussen beide de applicaties 
4) Uitbreiden van zowel de Xgram- als de Easy-tabellen met kolommen ordergegevens die een 

conversie (ordergegevens) verzorgen en het mogelijk maken om ordergegevens uit te wisselen 
(minimale redundantie); 

5) Twee verschillende applicaties blijven bestaan, maar hier tussen wordt, per applicatie, een 
koppelmodule ontwikkeld die de gegevens converteert; 

6) Nieuwe inkoop beheerapplicatie ontwikkelen waarnaar de Easy-berichten worden gestuurd 
(deel van de huidige Easy-functionaliteit kan worden overgezet naar deze beheer applicatie); 
van en naar Xgram worden bijv. orderberichten via deze inkoop beheerapplicatie gestuurd door 
een ordermanager. Deze inkoop beheerapplicatie is een semi-automatische import/export mo
dule van en naar Xgram; 

7) Opsplitsen van de Easy-applicatie in twee onderdelen, namelijk een Easy front- en backoffice, 
en de introductie van middle-ware. In het middle-ware wordt de conversie en de communicatie 
naar één van de back-offices, zoals Xgram, Easy backoffice, Multipress enz. verzorgt. 

C: Toevoegen aan de huidige Xgram-applicatie 
8) Xgram ordermodule herprogrammeren zodat de gegevens en de structuur meer aansluit bij de 

Easy-applicatie; 
9) Gebruik maken van de inkoopapplicatie van Xgram en deze uitbreiden met de tactische inkoop

functies uit de huidige Easy-applicaties; 
10) Gebruik maken van de inkoopapplicatie van Xgram en de Easy-applicatie laten muteren naar 

deze Xgram inkoopapplicatie (klant besteld rechtstreeks in de Xgram applicatie en Easy zit hier 
niet meer tussen) 

11) De Xgram gegevens zijn leidend en door middel van een query worden deze gegevens opge
haald en getoond bij het plaatsen van een bestelling 



Biilage 24: Ontwerp koppeling op het servicelaag 

Stadium 1: initieel aanmaken 
Voordat een nieuwe klant aangemaakt kan worden moeten een viertal ' inputs ' van de klant komen. 
Ten eerste een klant aangemeld worden bij Xgram zodat het een klant is binnen een Thieme vesti
ging. Als tweede moet zijn huisstijl aangeleverd worden. Op basis van deze huisstijl wordt een style 
sheet ontwikkeld. Als derde moet een nieuw adres aangemaakt worden op de Easy-server; dit adres 
wordt na het ontwikkelen doorgegeven aan de klant en dit is het abonnement van de klant. Als 
vierde en laatste moet een conversie tabel ingevuld worden. In deze tabel wordt de volgende velden 
vastgelegd tussen Easy en Xgram: 
• Welke velden van een orderregel uit Easy horen bij een Xgram order? 
• Welke vestigingen (veslD) horen van een Xgram klantcode? 

Bij de nieuwe applicatie architectuur moet een geautomatiseerde koppeling tot stand gebracht wor
den tussen de Easy-applicatie en het Xgram managementsysteem. Met de Easy-applicatie wordt 
hier de bestel- en orderfaciliteit (Easy-client) bedoeld. De orderathandelingsfunctionaliteit van de 
Easy-applicatie wordt hier beschouwd als een (van meerdere) managementsystemen. Het inrichten 
van de organisatiestructuur, zie bijlage 3, blijft een onderdeel van de Easy-client, omdat dit een we
zenlijke functionaliteit is voor de klant om zijn drukwerkinkoopproces centraal te beheersen. 

Easy-dient 

Koppelmodule 

Easy-DB 

Interface 

Orders Easy
applicatie in 

XML-formaat 

Managementsysteem 
bi iv. Easv-aoolicatie 

Managementsysteem 
bii v. X2ram-aoolicatie 

Managementsysteem 
bii v. Multioress-aoolicatie 

Managementsysteem 
biiv. Docutrafic 

figuur l : gewenste situatie koppeling Easy-applicatie en managementsystemen zoals Xgram 

Hier wordt uitgegaan dat het managementsysteem de Xgram-applicatie is; de geautomatiseerde 
koppeling moet dus tot stand gebracht worden tussen de Easy-applicatie en de Xgram-applicatie 
van Compri. Door Compri is aangegeven dat een koppeling op basis van XML het meest wenselijk 
is ( en deze gedachte wordt door de Thieme groep gedeeld). De koppeling wordt hier op basis van 
het XML-formaat uitgewerkt ; zoals in figuur 1 ook te zien is. 

Bij de voorgestelde koppeling tussen de Easy-applicatie en de Xgram-applicatie wordt opgemerkt 
dat er nog openstaande technische vragen zijn richting Compri zoals: 
• Maakt Xgram gebruik van een DTD? 
• Kunnen de XML-berichten via het internet uitgewisseld worden? 
• Hoe verwijzen de berichten naar elkaar? 
• Kan de structuur van het XML-bericht door Thieme vastgesteld worden? 

Het voorstel wordt hier gegeven op basis van de aanname dat het een en ander mogelijk is voor wat 
betreft Xgram. Daarnaast is hier gekozen voor een oplossing op basis van 'gegevens-uitwisseling', 
zoals in stap 3 uit het 8-stappenmodel is vastgesteld, en niet op basis van 'functionaliteits-uitwisse
ling', welke in stap 5 van het 8-stappenmodel zijn vergeleken. Als een functionaliteit-uitwisseling 
mogelijk zou zijn dat dan zou een webservice oplossing moeten worden uitgewerkt Maar vanuit 



Thieme wordt niet verwacht dat Xgram op korte termijn functionaliteit toegankelijk kan maken 
voor externe applicaties zoals de Easy-applicatie. 

In figuur 2 is een schematische weergave gegeven van de voorgestelde oplossingsrichting voor een 
koppeling tussen de Easy-applicatie en de Xgram-applicatie. 
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Managt:mt:ntsystt:cm 
bijv. Xgram-applicatie 

figuur 2: uitwerking beoogde koppeling tussen de Xgram-applicatie en de Easy-applicatie 

Het weergegeven systeem bestaat uit de wederzijdse applicaties (Easy en Xgram), welke beiden zijn 
voorzien van een koppelmodule. Deze module is feitelijk niets anders dan een module die XML-be
standen kan genereren, bewerken en lezen. Tussen beide systemen staat een interface-applicatie, 
welke de communicatie tussen beide systemen verzorgt. De interface is een centrale applicatie voor 
alle Easy-applicaties en werkt dus als een trechter in de Xgram-applicatie. In de interface wordt 
gebruik gemaakt van een conversietabel die op basis van afspraken tot stand is gekomen. 

In de interface, figuur 2, wordt gebruik gemaakt van een conversie tabel. Deze tabel is een lookup 
tabel die velden uit het formaat van de Easy-berichten naar het formaat van de Xgram-berichten, en 
omgekeerd, vertaald. Hier wordt een voorbeeld gegeven van een conversie tabel voor de klantcodes 
en orderregelnummers tussen het Easy-formaat en het Xgram-formaat. 

De referentie klant is het bestelregelnummer Xgram is gelijk aan het bestelregelnumrner in Easy. 
Op basis van dit referentienummer in Xgram kan gezocht worden naar bijv. vestigingsgegevens, 
klantcode en artikelcodes. Het bestelregelnummer is de sleutel tussen Easy en Xgram. 
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figuur 3: invoeren en terugvinden bestelregelnummer vanuit de Easy-applicatie binnen de Xgram-applicatie 

Het bestelregelnummer is in Easy en in Xgram gelijk en op dit niveau kunnen de bijbehorende 
gegevens teruggevonden worden (zoals artikelnummer, vestigingsnaam, debiteurennummer, enz.). 
[n Xgram wordt per vestiging uit Easy een aparte klantcode aangemaakt. Per klant, bijvoorbeeld 
voor Stork, kunnen 40 klantcodes bestaan, hierdoor kan direct voor een klantcode van alle ge
plaatste bestelregels een totaal resultaat (omzet) berekend worden. 

Vertaling orderregel- en klantnr. Xgram en Easy1
: 

Stadium 2: initieel inrichten 
Voordat een bestelling geplaatst kan worden moet de organisatie van de zojuist aangemaakte klant 
ingericht worden. Bij het inrichten worden de volgende veronderstellingen gemaakt: 
• Hier wordt een vestiging van een klant eerst aangemaakt in Easy, daarna in Xgram en vervol

gens wordt de conversietabel geupdated; 
• Pas als een Xgram klantcode bekend is bij Easy is een vestiging actief in Easy; 
• Als vanuit de Easy-applicatie wel een vestigingslD bekend is en Xgram geen klantcode heeft 

dan is dit een nieuwe vestiging, omgekeerd als er wel een Xgram klantcode bekent is en bij 
Easy geen vestigingsID dan is deze vestiging niet meer actief; 

• Het vestigingsniveau in Easy is de basis voor de klantcodes in Xgram. Op vestigingsniveau 
wordt in Xgram een administratie gevoerd voor de Easy-klanten; 

• Het aanmaken van een klant, de vestigingen en de bijbehorende klantcodes zijn bedoeld voor 
identificaties; de stambestanden worden in beide applicaties beheerd en via de conversie in de 
interface vertaald 

• De artikelen worden in Easy alleen gebruikt niet beheerd ( dus niet te muteren); de artikelen 
worden in Xgram vastgelegd en gemuteerd. Als er aanpassingen nodig zijn binnen de artikelen 
dan moet dit door de ordermanager binnen Xgram uitgevoerd worden. 

Openstaande vraag: 
• Zijn de artikelen in Xgram gekoppeld aan de ordersoorten? Het begrip ordersoort (01: briefpa

pier, l 0: laserprint-papier, enz.) worden niet gebruikt binnen de Easy-applicaties. 
• Naast ordersoort bestaat ook nog een producttype dat wil zeggen een maakproduct of een 

afroepproduct. Binnen Easy wordt bij het artikel aangegeven of het een maatwerk dan wel een 

1 De Xgram-applicatie wordt geleverd met een helpfile; hier uit is gebruikt helpfile : Xgram_link.txt 
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voorraadartikel is. Kunnen deze artikeltypering gebruikt worden om een bericht binnen Xgram 
aan de maakproduct dan wel afroepproduct te koppelen? 

Het inrichten van de Easy-applicatie vindt plaats op basis van een aantal management berichten2 dat 
de volgende vragen beantwoord: 
• Is een klant binnen Xgram bekent? Zie procedure aanmaken vestiging in figuur 4; 
• Een klant bestaat uit een aantal vestigingen: zijn de vestigingen in Easy aangemaakt en zijn de 

bijbehorende Xgram klantcodes aangemaakt? Zie procedure aanmaken vestigingen in figuur 4; 
• Voor de bestaande vestigingen in de Easy applicaties moeten in de conversiebestanden handma

tig de bijbehorende Xgram klantcodes toegevoegd worden, zodat geen nieuwe klantcodes in 
Xgram worden aangemaakt; 

• Zijn de gebruikers bij de vestigingen in Easy bekend? 
• Zijn de artikelen bekend binnen Easy? 

o Artikelen worden eerst ingevoerd in Xgram onder de klantcode van het hoofdadres van 
de klant (alle artikelen vallen in eerste instantie onder l klantcode, daarna onderverdelen 
over de verschillende (sub )klantcodes) 

o De interface vertaalt de Xgram klantcode van het artikel in Easy vestigingslD 
• Zijn de artikelen in groepen onderverdeeld? Binnen Easy worden met artikelgroepen gewerkt 

omdat anders bij een nieuwe gebruiker elk artikel individueel toegekend moet worden; 
• Zijn de artikelgroepen aan de gebruikers toegedeeld? 

Easy veslD = 0117 lnterface laag 

Xgram klantcode = null 

Con Vt!fS it:bcstanden 

Easy 
Easy-iunl bericht: Xgram-xml lxricht: Actie l : zoek 

~ Easy vestigingslD _. 
xgram klantcode bij ~ '/ Xgram klantcode = ~ Xgram 

:\~tic: aanmaken 
Easy vestigingsfD Easy vestigmgsfD 

nieuwe vest iging 

Actie: aanmaken 

Adie 1: update Xgram-xml lxricht: nicu we klant~odc 
EasyvesrD = Ol l 7 vestiginglD-Xgram .- Xgram klantcode = ~ Xgram klantcode = S65 klantcode ocstand Easy vestigmgs[D 

figuur 4: procedure aanmaken (nieuwe) vestigingen in Easy en het koppelen van Xgram klantcodes aan deze vestigin
gen 

Stadium 3: operationeel gebruik 
Het uitgangspunt bij het plaatsen van een order is dat een klant nog steeds bestellingen en orders 
plaatst. Vervolgens blijft het begrip order achter blijft in de Easy-applicatie en de gegevens op het 
niveau van bestellingen (orderregels) wordt uitgewisseld met Xgram. Doordat Easy weet welke be
stelling bij welke order hoort en Xgram gegevens op bestelling niveau inleest zijn de detailniveaus 
in beide applicaties gelijk. 

Per bestelling wordt een XML-bericht uitgewisseld tussen Easy en Xgram. De procedure is als 
volgt voor een nieuwe order: 
• In de Easy-applicatie wordt een order geplaatst; De koppelmodule genereert hier XML-bericht 

voor elke orderregel in de order en gebruikt hiervoor het bestelnummer; 
• In de interface, figuur 2, wordt gepollt naar het XML-bestand (steeds een nieuw bestand of een 

bestand met een gewijzigde datum/tijd) en leest dit bestand in; 
• De interface genereert vervolgens op basis van een conversie-bestand een XML-bestand voor 

Xgram. Door het Easy-bestelnummer als referentie voor de order te gebruiken kan de koppeling 
tussen Easy-orderregel en een Xgram-order tot stand komen; 

2 Bij het inrichten van de applicatie worden management berichten uitgewisseld in het XML-formaat en bij het gebruik 
worden operationele berichten uitgewisseld in het XML-formaat 
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• De Xgram-koppelmodule leest vervolgens het XML-bestand in (aanname: Xgram gebruikt een 
DTD of een XML-schema om het bestand te valideren). 

Voor een wijziging van een bestaande orderregel (bijvoorbeeld een statuswijziging) is de procedure 
als volgt: 
• De koppelmodule van Xgram verwekt een XML-bestand (of bewerkt een bestaand bestand); 
• De interface pollt (bijvoorbeeld op basis van een wijzigingsdatum) naar dit bestand en leest het 

in; 
• Op basis van het bestelnummer wordt in het Easy-XML bestand gezocht naar de orderregel en 

het bestand gewijzigd; 
• De koppelmodule van de Easy-applicatie leest tenslotte het gewijzigde bestand in (aanname: 

Easy gebruikt een DTD of een XML-schema om het bestand te valideren). 

Openstaande vragen 
• Wat gebeurt er met de functionaliteit die wel nodig is voor een ordermanager maar niet beschik

baar is binnen Xgram? Zoals het maken van een export voor de prepress of prijsberekening voor 
artikelen? 

Stadium 4: operationeel beheer 
De vierde fase valt hier buiten beschouwing omdat dit ontwerp gericht is op het in kaart brengen 
van de initiële applicatie architectuur. Naast het operationeel beheer wordt ook niet ingegaan op de 
migratie van de huidige Easy-applicaties naar de nieuwe applicatie architectuur. 
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Biilage 25: Ontwerp koppeling op de transferlaag 

Uitwisselen van bestanden tussen Xgram en Easy': 
De Xgram-applicatie wordt geleverd met een helpfile; hierin is beschreven hoe nu berichten tussen 
Xgram en Jetbase van drukmachine leverandier Heidelberg uitgewisseld worden. Hier is gebruik 
gemaakt van helpfile: Pol_tabellen_L l_tm_L9.txt. 

Op basis van een 10-tal parameters wordt gedefinieerd hoe Xgram en Easy bestanden uitwisselen, 
de parameters zijn: 
• Ll O l : Zenden via 

o Vanuit Xgram wordt een bestand klaargemaakt om te verwerken in Easy. Met deze pa
rameter wordt aangegeven op welke wijze het bestand van de Xgram-server naar de plek 
wordt verstuurd waar het door Easy wordt opgepakt om te verwerken. 

• 0 = via FTP 
• l = via NFS 

• Ll 02 : Pad Xgram-server 
o Vanuit Xgram wordt een bestand klaargemaakt om te verwerken in Easy. Met deze pa

rameter wordt aangegeven waar op de Xgram-server het bestand wordt klaargemaakt 
o Een voorbeeld van de directory op de Xgram-server is: /usrx/host/easy 

• L l 03 : Pad poll-server 
o Vanuit Xgram wordt een bestand verstuurd naar de plek waar Easy het bestand oppikt 

om verder te verwerken. Bij Easy hoort een programma die een directory continu polt en 
zodra er een bestand binnenkomt dat het bestand oppakt en verwerkt 

o Een voorbeeld van de directory op de pol-server is: /usrx/host/easy/toEasy 
• L l 05: Meetpunt datum 

o Vul hier het meetpunt in wiens datum meegestuurd dient te worden als leverdatum in 
Easy 

o Toets de code van het meetpunt in Xgram 
• Ll 06: Display melding (J/N) 

o Als Xgram een actie doet i. v.m Easy kan de keuze gemaakt worden het bericht ook als 
aparte message box op het scherm te laten komen 

o J = berichten komen als aparte message box op het scherm 
o Tip: dit is vooral interessant in de test- en/of opstartfase 

• Ll07: Xgr-ordernr. voor omschr. (J/N) 
o Omdat Easy een ander ordernummer gebruikt dan Xram, is het interessant het Xgram 

ordernummer mee op te nemen voor de omschrijving in Easy 
o J = Xgram ordernummer wordt voor de orderomschrijving geplaatst in Easy 

• Ll 08 : Xgr-kltnr. voor Kltnaam (J/N) 
o Omdat Easy een andere klantcode gebruikt dan in Xgram, is het interessant het Xgram 

klantnummer mee op te nemen voor de klantnaam in Easy 
o J = Xgram klantcode wordt voor de klantnaam geplaatst in Easy 

• Ll 10: Pol-server naam (FTP) 
o Alleen van toepassing indien bij L l O l gekozen is voor O = FTP 
o De naam van de Pol-server zoals deze bekend is in de /etc/hosts-tabel op de Xgram

server. Het ip-adres van de Pol-server kan ook ingegeven worden 
o Toets de naam of het IP-adres in 

• Ll 11 : Pol-server inlognaam (FTP) 
o Alleen van toepassing indien bij L 10 l gekozen is voor O = FTP 

1 De Xgrarn-applicatie wordt geleverd met een helpfile; hierin is beschreven hoe nu berichten tussen Xgram en Jetbase 
van drukmachine leverandier Heidelberg uitgewisseld worden. Hier is gebruik gemaakt van helpfile: 
Pol tabellen Ll tm L9.txt - - - -
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o Vul hier de inlognaam in waarmee Xgram gekend is als ftp-gebruiker op de Pol-server 
• LI 12: Pol-server wachtwoord (FTP) 

o Alleen van toepassing indien bij L l O l gekozen is voor O = FTP 
o Vul hier het wachtwoord in waarmee Xgram gekend is als ftp-gebruiker op de Pol-server 

Een kanttekening bij de beschreven vorm van uitwisseling tussen Xgram en Easy-applicatie, is dat 
dit protocol een extra laag is om het gewone FTP-protocol. De extra laaf is specifiek voor Xgram en 
niet te gebruiken als standaard voor de uitwisseling van berichten met andere ERP-applicaties zoals 
MultiPress. De specifieke parameters zijn vooral Ll03, Ll05 en Ll 11. Met parameter Ll03 moet 
vanuit elke Xgram-applicaties die berichten wil versturen naar de Easy-server in Rotterdam en be
veiligt pad opgesteld en onderhouden worden. Met parameter L l 05 bepaald welke applicatie bepa
lend is voor de leverdatum, Xgram of Easy. Als Xgram de leverdatum bepaald dan wordt deze 
functionaliteit niet beschikbaar binnen Easy, terwijl dat voor een andere ERP-applicatie nu juist wel 
noodzakelijk is. L 111 ten slotte bepaald dat alle gebruikers van de klant, de orderers, een inlognaam 
nodig hebben op de Xgram-applicatie. Een oplossing is dat per klant een inlognaam vastgesteld 
wordt. Een nadeel is dat dan een logica ontwikkeld moet worden in de intermediate voor het ver
binden van de verschillende gebruikers aan deze inlognaam. 

De berichten: PrintTalk-standaard 
Binnen een organisatie kan een standaard ervoor zorgen dat applicaties eenvoudiger met elkaar 
kunnen communiceren omdat ze dezelfde taal spreken. Zolang een applicatie binnen de eigen orga
nisatie toegepast wordt maakt het niet zoveel uit welke standaard gekozen wordt; als deze maar 
functioneel is en aansluit op de expertise binnen een organisatie. Zodra communicatie moet plaats 
vinden met applicaties buiten de eigen organisatie, zoals het geval is bij Easy en Xgram, kan niet 
zelf bepaald worden welke standaard alle betrokken applicaties dienen te gebruiken omdat hierover 
geen zeggenschap bestaat. Het werken met zelf gedefinieerde standaarden zal in een B2B omgeving 
dus niet voldoen, hier zal aangesloten moeten worden met algemeen geaccepteerde standaarden. 

Hier wordt de plaats en in het kort de rol aangegeven van de PrintTatk-standaard binnen het elek
tronisch zaken doen. 

Binnen Nederland bestaat het platform elektronic procurernent (EP-NL platform2
). Dit platform is 

een onderdeel is van het Nederlandse e-commerce platform (ECP platform\ Door het ECP is, bin
nen de werkgroep procedures, een verzameling van standaard procedures ontwikkeld voor het elek
tronisch in- en verkopen van goederen. Dit handboek geeft een algemeen overzicht van standaar
den4 voor elektronisch in- en verkopen voor meerdere industrieën en een specifiek overzicht van 
standaarden5 per sector. Naast deze overzichten van standaarden is door het ECP ook een lijst ge
maakt van organisaties die de standaarden ontwikkelen en beheren. De algemene standaarden in de 
grafische industrie worden beheerd door het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen 
(KVGO6

). Het KVGO heeft een tweetal handboeken uitgegeven dat ingaat op de rol van 
automatisering binnen een bedrijf; de handboeken zijn Logln en Reflow (Bak, Beekwilder et al. 
2001; Bak, Mooij et al. 2002). Voor de specifieke standaarden voor het elektronische in- en verko
pen worden in de grafische industrie verwezen naar de CIP47 organisatie. CIP4 is een internationaal 
samenwerkingsverband van voornamelijk apparatuurleverancier in de grafisch industrie en staat 
voor de integratie van de productieprocessen: prepress, press en postpress. 

2 www.nevi.ni/nevi92.htrn l 
3 www.ecp.n l 
4 www ecp.nl/dossieritem.php')closs ier id= 14-#ep 
5 www.ecp.nl/pro ject detail.php')pro ject icl=4 I 
6 www.kvgo. nl 
7 www. cip4.nl 
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De standaard die door ClP4 beheerd wordt is JDF (job description format) beheerd. De JDF stan
daard richt zich in eerste instantie op de verwerking van orders binnen het productieproces. JDF is 
een berichtenstandaard die tot doel heeft de productie systemen (prepress, press en postpress) te 
koppelen aan de administratieve (ERP)systemen. Voor meer informatie over de JDF-standaard 
wordt verwezen naar de ClP4 organisatie. ln dit verslag wordt verder ingegaan op een specifieke 
toepassing van JDF binnen dit onderzoek. 

Vanuit de CIP4 organisatie wordt verwezen naar de werkgroepen European Print Management As
sociation (Euprima8

) en PrintTalk9
. De PrintTalk standaard breidt de JDF-berichtenstandaard uit 

naar de functionaliteit voor de e-commerce omgevingen. De PrintTalk werkgroep van C[P4 heeft 
een standaard ontwikkeld die PrintTalk genoemd wordt en beheerd wordt door National Printing 
Equipment Association (NPES) . De PrintTalk specificeert de berichten voor externe communicatie 
van een bedrijfsproces tussen de drukwerkleverancier en de drukwerkinkoper. [n de Printîalk stan
daard is een combinatie van de JDF-standaard en de cXML-standaard10

. cXML is de berichtenstan
daard, een document type defenition (DTD) dat gebruik maakt van het Open Buying on the inter
net-raamwerk (08[-framework 11

). Het 08[ definieert de infrastructuur voor het uitwisselen berich
ten, via het internet, tussen handelspartners. Deze infrastructuur is onderdeel van de initiële appli
catie architectuur die in paragraaf 7. 1.4 wordt beschreven. 

De rol van PrintTalk bij het elektronisch zaken doen bestaat uit de integratie van het inkoopproces 
met het printproces. Binnen de standaard worden type berichten gedefinieerd die uitgewisseld kun
nen worden tussen twee partijen. De partijen zijn algemeen aangegeven als ' print buyer' en ' print 
Provider'. De partijen binnen dit onderzoek zijn de orderer van de klant en de ordermanager van de 
Thieme vestiging. 

Interessant om te melden is dat Compri, leverancier van het ERP-pakket Xgram, zowel lid is van 
CIP4 als van de Euprima organisatie. Wat een indicatie is dat de ERP-leverancier kennis heeft over 
standaarden voor het verbinden van inkoop- en productieapplicaties. 

Het communicatiepatroon 
Ongeacht de gekozen strategie moet bepaald communicatiepatroon tussen een klant en een Thieme 
vestiging. Zoals ook in het eerste deel van het onderzoek wordt hier alleen ingegaan op de orderge
gevens. Het communicatiepatroon geeft aan welke en op welke wijze ordergegevens tussen een 
Easy-applicatie en een Thieme vestiging worden uitgewisseld. 

beginnen met een overzicht van de operationele berichten zoals bij Rabofacet 
feedback vragen blijven via de e-mail verlopen=> dus niet via de intermediate 
het maken van een dump vervalt op termijn => Binnen Thieme [CT is een project gaande dat op 
termijn het maken van een drukbestand rechtstreeks vanuit de Easy-applicatie naar Quark 
Xpress12 

de status vanuit Xgram is leidend, maar de begin status wordt aangegeven vanuit Easy 

• Het huidige beschikbare formaat voor het uitwisselen van gegevens met Xgram is te beperkt 
[ . ], daarom is gekozen voor een modem formaat dat in 
de grafische industrie de standaard gaat worden [ ]; 

• Welke gegevens zijn leidend en in welk formaat moeten deze worden opgeslagen? 

8 www. eup rima. org 
9 www pr inttalk.org 
10 www.cxm l. org 
11 http: //ecommerce.i nternet.com/news/ insiv:hts/outl ook/article/0. , 1053 5 1 ?49 21. 4.00.htm 1 

Zie ?? voor uitleg over de functie van Quark Xpress in de grafische industrie 
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• Om een bestelling in te voeren moet de artikelcode en de identificati e van de gebruiker van de 
klant. Om een bestelling te factureren moeten kostenplaatsen in gevoerd moeten worden. Om 
een bestelling uit te voeren moet de voorraadhoogte bijgewerkt kunnen worden. Voor het bij
houden van de voortgang van een beste lling moet status informatie uitgewisseld kunnen wor
den. Bestellingen worden ingevoerd en gefactureerd in orders (verzamelbestellingen) en verza
melorders; een bestelling is de basiseenheid, de orders en verzamelorders zijn extra gegevens 
voor verschillende partijen. Een bestelling moet geannuleerd worden 

Elektronische berichten uitwisseling: een voorbeeld 
E-procurement draait op elektronische berichtenuitwisseling (Schwartzmans 2000). Voor de Easy
en Xgram-applicatie zijn de typen berichten gedefinieerd en is een voorbeeld bericht uitgewerkt op 
basis van de PrintTalk standaard (C[P4 2003). Het voorbeeld bericht geeft aan hoe order geplaatst is 
binnen Easy en vervolgens vertaald wordt naar de Xgram-applicatie. Binnen het voorbeeld blijft de 
definitie van de artikelen, de voorraad per artikel en de organisatiestructuur buiten beschouwing. 

J. Hoogenraad is ordermanager bij de Thieme vestiging in 's-Gravenzande en gebruikt Xgram als 
orderbeheerapplicatie. J. Selten is orderer bij de klant Stork PMT (Poultry & Food Processing) in 
Boxmeer. De Stork vestiging wil l 000 EA5/6 enveloppen en groepsbriefpapier bestellen, en laten 
afleveren op de Handelsstraat in Boxmeer. Deze bestelling wordt ontvangen door de Easy-applica
tie en als ' orderbericht' doorgestuurd naar de drukwerkleverancier Thieme in 's-Gravenzande. 

E as v-o~ er tor d S k 
Veld Omschrijving Veld Omschrijving 

nr. Bestel1Ze1Zevens 1 nr. Afnemer adres 

1 Ordersoort voorraad 10 Usemaam (besteller) J. Selten 
2 Ordervolgnummer 4 vestigingcode 020 1 
3 bestellin~ID 15000 1 - Klantcode Stork 
5 artikclcode 02.0 1.EA'i.00 1 Naam Stork PMT 
- artikelnaam EA5 / 6 anveloo met venster zonder olakstno met oort betaald 17 Bezoekadres Handelsstraat J 
6 !wstenp/aats • JO 18 Bezoekoostcode 583 1 AV 
7 inkouoordttnrummer 2004 19 Bezoekplaats Boxmeer 
8 aanta l 20 Afleveradres 

9 orderldatum 22-03 -2004 Il Postadres P.O. Box 67 
- verpeenheid 50 12 Postadres postcode 5830 AB 
- eenheidsvrijs é'50,- 13 Postplaats Boxmeer 
15 status'-.'. ode geolaatst 14 Land Nederland 
2 1 a tlt:verdatum 22-04-2004 - afleveradres alt 
22 Qew/evdat - afleverpc alt 
23 bijzonderheden geen - afleverp/aats alt 
24 sooedbestellin!l nee Financieel adres 

- order ID 260 15 - contactpersoon J. Se/ten 
besteltalsstamartike / nee 16 U semaam ( ordcrer) J. Selten 

20 userID -int 4 vestigingcode 020 1 
- Klantcode Stork 
- Naam Stork PMT 
17 Bezoekadres Handelsstraat J 
18 Bczoekpostcode 583 1 AV 
19 Bezoekplaats Boxmeer 

nr. Besteh!e1Zevens 2 nr. Afnemer adres 

1 Ordersoort voorraad 10 Usemaam (besteller) J. Sdten 
2 Ordervolgnummer - 4 vestigingcode 020 1 
] beste Il in2 ID 150002 Klantcode Stork 
5 artikelcode 02.01 .v12.00 1 Naam Stork PMT 

art ikelnaam VI 234 groeosbriefoaoier A4 standaard 17 Bezoekadres Handelsstraat 3 
6 !wstenp/aats • JO 18 Bezoekpostcode 5831 AV 
7 inkoooordernummer 2005 19 Bezoekplaats Boxmeer 
8 aantal 2 Atleveradres 

9 besteldatum 22-03-2004 Il Postadres 
verpeenheid /000 12 Postadres postcode 
eenheidsprijs € /50,- IJ Postplaats 

15 statuscmk geplaatst 14 Land Nederland 
11 alleverJatum 22-04-2004 afleveradres alt Energieweg 40 
22 !lewievdat 10-04-2004 a/leverpc air 6500 AA 
23 bijzonderheden brieven moeten in2edrukt worden bij TMC Nijmgen a/leverplaats alt Nijmel(en 
24 spoedbestellin!l ja Financieel adres 

order lD 260 15 - contactpersoon J. Se/ten 
besteltalsstamartikel ja 16 U semaam ( orderer) J. Selten 

20 userlD-int - 4 vesti2.in.izcode 020 1 
- Klantcode Stork 

Naam Sterk PMT 
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*c:ursiefgeeft aan dat deze gegevens specifiek voor Stork worden vastgelegd 
tabel l: voorbeeld Easy orderbericht met twee bestellingen 

Bezoekadres Handelsstraat .l 
13ezuek nsh.:udc 583 1 .·\ V 
Bezoek laats Boxmeer 

De leverancier reageert met een 'orderbevestigingbericht' waarin staat wanneer welk deel van de 
order geleverd zal worden. Bij het plaatsen van de order is rekening gehouden met de voorraadstand 
van de artikelen. Meer bestellen dan er op voorraad staat kan niet. De leverancier ontvangt bij te 
weinig voorraad een productieverzoek vanuit Easy-applicatie. De verdere stappen in de afüandeling 
kunnen gelezen worden in hoofdstuk vier (drukwerkorderproces). Hier wordt verder ingegaan op de 
stappen die plaatsvinden tussen het plaatsen van de order en het versturen van de orderbevestiging 
naar de klant. ln tabel 2 wordt een voorbeeld gegeven van de orderbevestigingen die terug ontvan
gen worden nadat een order vanuit Easy is ingeboekt in Xgram. 

orderbevestiging 1 
Veld Ornschnjving Veld Omschrijving 

nr. Bestehzel!even.1 1 nr. Afnemer adres 

1 Ordcrsoort XX IU afut:mer J. Seltcn 

2 Ordervolgnummer 2llGE06 4 klantnummer SJM 
J rett!rentienummer 150001 17 Bezoekadres Handelsst raat 3 

5 artikelcode 02 0I.EA5 001 18 Bezoekpostcode 583 1 AV 

6 kostenplaats• /0 19 Bezoekplaats Boxffit!l.!r 

7 i11kovµorciemummer 1004 Aneveradres 

8 oplage bestelt 1000 Il Postadres P.O. Box 67 

9 orderdatum 21-03-2004 Il Postadres postcode 5830 AB 

15 statuscode ordermanagemt:nt IJ Postplaats Boxmeer 
21 leverdatum 22-04-2004 14 Land Nederland 

23 <Jrcler omschrijving spoedbestelling: nee: gewlevdat: -: geen Financieel adres 

20 ordervoor~reider Jan Hoogcnraad 16 vertegenwoordiger J. Sdten 
4 klantnummer S3M 
17 Bezoekadres Hande lsstraat 3 
18 Bezoekpostcode 583 1 AV 
19 Bezoekplaats Box.meer 

d b er or evestzgmz 2 
Veld Omschrijving Veld Omschrijving 

nr. Bestehzel!even., 2 nr. Afnemer adres 

1 Ordersoort XX 10 afuerrk!r J. Sdten 

2 Ordervolwummer I0AS34 4 klantnummer S3M 
3 referentienummer 150001 17 Bezoekadres Handelsstraal 3 
5 artikdcod<! 02 .0 I.Vl2.00 1 18 Bezoekpostcode 583 1 .\V 

6 koste11plaars • /0 19 B<!zoekolaats Boxmeer 
7 inkovpvrdemummer 2005 Afleveradres 

8 oplage bestelt 2000 Il Postadres Energieweg 40 

9 orderdatum 22-03-2004 12 Postadres postcode 6500 A.-\ 
15 statuscode ordermanagement 13 Postplaats Nijmegen 
21 leverdatum 22-04-2004 14 Land Nederland 

23 order omschrijving 
spoedbestelling: ja: gewlevdat: 10-04-2004 : brieven moeten ingedrukt 

Financieel adres 
worden bij TMC Nijmgen 

20 ürdervoorbereider Jan Hoogenraad 16 verteRenwoordiger J. Selten 
4 klantnummer S3M 
17 Bezoekadres Handelsstraal 3 
18 Bezo<!kpostcode 583 1 A V 
19 B.:zoekplaats Boxmeer 

tabel 2: voorbeeld Easy orderbevestigingsbericht 

ln de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de Easy-order vertaald is naar een Printîalk-be
richt, waarbij het orderbevestigingsbericht uit tabel 2 als referentie dient. 

Van orderbericht naar PrintTalk-bericht 
De order vanuit de Easy-applicatie moet automatisch worden verwerkt in Xgram. Om dit mogelijk 
te maken zal de Easy-order in een tweetal stappen vertaald worden naar een Xgram-order. De eerste 
stap is de vertaling van een Easy-order in een Printîalk-bericht en de tweede stap is de vertaling 
van dit PrintTalk-bericht in een Xgram-order. In dit onderzoek wordt alleen ingegaan op de eerste 
vertaling. In figuur l is schematisch te zien hoe een Easy-order vertaald wordt in een Xgram-order. 
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I ' vertaling 

Easy-order 

... 
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2~ vertaling 

Pn ntTalk 
Purchasl! On.iër 

fi guur 1: vertaling Easy-order naar een Xgrarn-order 

Je vertaling 

1 

Xgram-or<lcrs 

... 

De eerste vertaling is het verbinden van de velden uit de Easy-order, zoals deze in tabel 1 zijn 
weergegeven, met de velden in een Xgram-order. In een Easy-order en een Xgram-order bestaan 
verschillen in het aantal en de naam van de velden. De velden verschillen zowel van Easy naar 
Xgram als andersom. Het veld kostenplaats is klant specifiek, daarnaast kunnen velden applicatie 
specifiek zijn, zoals vestigingscode in Easy of ordersoort in Xgram_ Een aanname die hier gemaakt 
wordt is dat Xgram 1 applicatie is en dus gelijk is voor alle Thieme vestigingen. Op de velden zijn 
de volgende regels toegepast: 
• Easy velden doorgestreept die niet noodzakelijk zijn om door te geven aan Xgram, omdat het 

veld extra details weergeeft van andere velden; 
• Velden doorgestreept die niet uitgewisseld kunnen worden omdat deze bepaald worden buiten 

Xgram of Easy om. 

De regels die op de velden zijn toegepast volgen de zogenoemde MoSCoW-criteria (Hughes and 
Cotterell 2002). Deze criteria staan voor: 
• Must have : Dit zijn essentiële velden; 
• Should have: Dit zijn verplicht velden, maar het systeem kan ook zonder deze functioneren ; 
• Could have: Deze velden kunnen uitgesteld worden maar dit wordt wel als hinderlijk ervaren; 
• Won't have: Dit zijn gewenste velden en kunnen in een later stadium in gevoerd worden. 

In bijlage 28 is te zien een overzicht te zien van het toepassen van deze regels. Hier, tabel 3, wordt 
een alleen het eindresultaat weergegeven. Na deze regels blijven de volgende velden over: 

nr. Easv-order X2ram-order 
1 Ordersoort 
2 - Ordervolmummer 
J bestelling ID retenmtienummer 
4 vesti2in2code klantnummer 
5 artikelcode (Easv) artikelcode (X11.Cam) 
6 kostenplaats nieuw: kostennummer 
7 inkoopordemummer nieuw: inkoop0rdemumrner 
8 aantal oplage bestelt 
9 orderdatum orderdatum 
10 Usemaam (besteller ) afuemer 
Il Postadres afleveradres ,~ Postadres postcode Postadres postcode 
13 Postplaats Postplaats 
14 Lam! Land 
15 statuscode (Easy) statuscode (Xgram) 
16 Usemaam ( orderer) vertegenwoordiger 

17 Bezoekadres Bezoekadres 
18 BezoekPostcode Bezoek Postcode 
19 Bezoekplaats Bezoekplaats 
20 userID-int ordervoorbcreider 
2 1 aflever datum leverdatum 
22 gewlevdat 
23 bijzonderheden order omschrijving 
24 spoedbestellinf( 

tabel 3: verbinding velden Easy-order met velden Xgrarn-order 

Geen l-op-1 vertaling 
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Veldnummer 1, 2, 5, 6, 7, 15, 22 en 24 vragen extra aandacht omdat hiervoor geen l-op-1 verbin
ding mogelijk is. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Veld 1 (Easy: nieuw, Xgram: ordersoort) is voor Xgram verplicht. Een mogelijke oplossing is 
dat speciaal voor de Easy-applicatie twee nieuwe soorten orders worden gedefinieerd in Xgram, 
bijvoorbeeld XX voor voorraadorders en YY voor maakorders. Binnen de Easy-applicatie wordt 
al bijgehouden van een artikel wel of niet op voorraad gehouden wordt. Deze infonnatie kan 
dan verbonden worden aan de twee Xgram ordersoorten; 
Veld 2 (Easy: nieuw, Xgram: ordervolgnummer) is het Xgram bestelnummer waarop alle activi
teiten worden bijgehouden. Dit is een nieuw veld voor Easy en moet toegevoegd worden aan de 
bestellingen tabel binnen Easy; 
Veld 5 (Easy: artikelcode, Xgram: artikelcode) kan verschillend zijn gedefinieerd omdat beide 
onafhankelijk van elkaar bijgehouden worden . Binnen Easy heeft een artikel maar 1 nummer 
maar kan het drie codes hebben, namelijk: een artikelcode klant, een artikelcode intern en een 
artikelcode leverancier; daarnaast heeft Easy ook een artikelnaam; wat een omschrijving is van 
het artikel. Binnen Xgram bestaan ook drie velden voor een artikel, namelijk een artikelnaam, 
artikelomschrijving en een artikelcode. De artikelcode binnen zal leidend worden voor de arti
kelcode binnen Easy. Via een lijst vergelijking per klant zullen alle artikelcodes gecontroleerd 
moeten worden; 
Veld 6 (Easy: kostenplaats, Xgram: nieuw) is een referentie van de klant zelf. Normaal gespro
ken zou hiervoor het veld referentienummer klant gebruikt worden binnen Xgram, maar dat is 
nu gereserveerd voor het veld bestellingID. Een mogelijkheid is om het veld op te nemen in het 
veld omschrijving. Een nadeel is dat dan de kostenplaats alleen opvraagbaar is in Xgram via het 
Easy-bestelnummer. Daarnaast kunnen de bestellingen ook niet gesoorteerd worden op het veld 
omschrijving. Een betere oplossing is om een nieuw veld aan te maken in Xgram; 
Veld 7 (Easy: inkoopordernummer, Xgram: nieuw). Zie de opmerking bij veld 5; 
Veld 15 (Easy: statuscode, Xgram: statuscode) verschilt binnen Easy en Xgram. Binnen Easy 
kan een order zes verschillende statussen hebben en binnen Xgram acht. Voor Easy zijn dit ge
plaatst, ontvangen, in behandeling, gereed, verzonden en archief. Voor Xgram zijn dit order
management, premedia, proef akkoord, drukkerij , afterpress, fulfillment, werk derden en uit 
productie. Bij de status geplaatst in Easy is een bestelling ingevoerd in het systeem. De status 
ontvangen in Easy komt overeen met orderrnanagement in Xgram. De statussen premedia, proef 
akkoord, drukkerij, afterpress en werk derden in Xgram komen overeen met in behandeling met 
Easy. Fulfillment in Xgram komt overeen met gereed in Easy en verzonden in Easy komt over
een met uit productie in Xgram. De status archief valt buiten beschouwing omdat orders met 
deze status in Easy verband houdt met factureren ; 
Veld 22 (Easy: gewlevdat, Xgram: -) is eigelijk een detaillering van het veld afleverdatum, maar 
omdat de leverdatum eerder moet zijn is het wel belangrijk om door te geven aan een orderrna
nager. Dit veld kan eenvoudig worden toegevoegd aan het veld bijzonderheden; 
Veld 24 (Easy: spoedbestelling, Xgram: omschrijving) is eigelijk een detaillering van het veld 
bestellingID, maar voor een spoedbestelling moet extra betaald worden en daarom is het wel 
belangrijk om door te geven aan een orderrnanager. Dit veld kan eenvoudig worden toegevoegd 
aan het veld bijzonderheden. 

Na deze eerste vertaling is het mogelijk om een voorbeeld PrintTalk bericht op te stellen. Bij het 
definiëren van dit voorbeeld bericht zijn een aantal ontwerpbeslissingen genomen; deze worden hier 
eerst toegelicht: 
• De berichten zijn opgesteld in het Engels, zodat de veldnamen van de PrintTalk-standaard ge

bruikt kunnen worden; 
• Er is één bericht onderscheiden: 

o Het bestelbericht (purchase order) is de technische invulling van het orderbericht vanuit 
Easy naar de Xgram applicatie; 
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• Aangenomen is dat er maar l Xgram-applicatie bestaat waarmee de Easy-applicaties 
communiceren met de berichten. De veldnamen voor Xgram gelden dus voor alle Xgram-appli
caties; 

• Hier wordt ervan uitgegaan dat de voorgestelde oplossingen, bij de velden die niet l-op-l ver
taald konden worden, gekozen zijn; 

• De velden die niet bestaan binnen de Printîalk-standaard zijn als nieuw element in het Printîalk 
orderberichttoegevoegd. 

Structuur PrintTalk-bericht 
Het orderbericht is de implementatie van de Easy-order in een Printîalk-bericht. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het voorbeeld van de Printîalk standaard (C[P4 2003). Het gebruikte voorbeeld is in 
bijlage 29 toegevoegd. 

Een orderbericht wordt in de termen van Printîalk een 'business object' genoemd. Elk object komt 
overeen met een transactie die plaatsvindt bij het elektronisch inkopen. Een orderbericht wordt een 
Purchase Order genoemd en wordt verstuurd vanuit de drukwerkinkoper (buyer) naar de druk
werkleverancier (Print Supplier) . 

Het orderbericht volgt de structuur zoals deze binnen Printîalk-standaard is vastgelegd. Hier wordt 
de structuur schematisch weergegeven. 

XM L 

Prin tTalk 

Header 

From 

1 Creden t,al . 
Routing van het bt!richt 

To 

! Creden t,al. 

Sender 

! Credential. . 

Request 

1 BUSINESS OBJECT (PurcnaseOrderJ 

JOF 

I Customerlnfo uit te voeren acti viteitèn 

1 ResourcePool 

! .lntents (Components) 

1 ResourceLinkPool 

1 lntentL:nks 

JOF 

figuur 2: PrintT alk-bericht structuur 

Eenvoudig gezegd komt elke balk in figuur 2 overeen met een knoop of in het Engels Node in het 
XML-bericht. ledere knoop bevat een bepaalde set aan gegevens en door de naam van de knoop kan 
het bericht bewerkt (vertaald) worden. De header van het Printîalk is vrij eenvoudig te begrijpen; 
het request gedeelte niet, daarom wordt hierover eerst een toelichting gegeven op basis van de 
Printîalk-standaard (C[P4 2003). Hier wordt aangeraden om de toelichting in combinatie te lezen 
met de definitie van het Purchase Order Printîalk-bericht. Op deze manier rol van elk element bin
nen het geheel duidelijker. 

Het woord 'request' is gedefinieerd binnen de cXML-standaard en verwijst naar een verzoek of ac
tie die ondernomen dient te worden (Schwartzmans 2000; ClP4 2003). Een request bevat hooguit 
één business object. Een business object komt overeen met een transactie die bij het elektronisch 
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inkopen worden uitgevoerd. Een business object is in dit geval een purchase order. De request
knoop van een purchase order bevat de volgende elementen: customer info, resource pool en re
source link pool. 

Het element customer info is een verzameling van klantspecifieke gegevens, zoals vestigingscode, 
usemaam en bezoekadres. Het element resource pool is een lijst met middelen die nodig zijn om 
een product te produceren. Zoals in figuur 2 duidelijk wordt, bestaat er één bron JDF-element en 
kunnen onder dit bronelement meerdere sub-JDF-elementen gedefinieerd worden. Het bron JDF
element definieert het product dat geproduceerd wordt, bijvoorbeeld een auto, en de sub-JDF-ele
menten definieren de wielen en deuren die geproduceerd moeten worden. Het bron JDF-element 
bevat alleen een verwijzing naar de contactinformatie van de klant en het bezorgplan (delivery [n
tent. Het bezorgplan beschrijft hoe, wanneer en waar het gewenste product bezorgd moet worden. 
De planning (intents) van de resource pool bepalen hoe een JDF-element tot stand komt. Als kant
en-klare producten gekocht worden dan worden de intents vervangen door components. Het laatste 
element, de resource link pool, geeft aan hoe de onderlinge relatie is tussen de middelen en welke 
middelen door welke resource gebruikt worden. 

Voorbeeld PrintTalk-bericht: Purchase order 
Het voorbeeld wordt hier gegeven om duidelijk te maken hoe de velden uit de Easy-order doorge
geven kunnen worden doormiddel van een PrintTalk-bericht. Het voorbeeld dient als een eerste 
aanzet tot analyse. De analyse moet uitwijzen of het mogelijk is om de velden van een Easy-order in 
een PrintTalk-bericht te verwerken. In een vervolgonderzoek kan deze analyse verder uitgevoerd 
worden en kunnen de berichten zoals een purchase order gedefinieerd worden. Het uiteindelijk doel 
van de PrintTalk-berichten is het automatisch verwerkt van deze berichten door de Xgram-applica
tie. Na het voorbeeld zijn opmerkingen geplaatst die als opgevallen zijn bij het uitwerken van het 
voorbeeld. Deze opmerkingen zijn een eerste resultaat van de analyse. 

In het PrintTalk-bericht wordt op twee manieren aangegeven hoe de velden van de Easy-order uit 
tabel l uitgewerkt zijn. De manieren zijn het plaatsen van de veldnummering per regel in het be
richt. De tweede manier is het vet-markeren van de woorden uit de Easy-order. Hier volgt een 
voorbeeld: 

Nr. 

11 . 12. IJ 
14 
l il 
4 

vet-markering 
<Contact lD= .. usemaam (lxstclkr) .. Class= .. P:u-ametd" Status= .. Availabk .. CuntactTypes= .. De livery .. > 

<Address Street= .. P.O. Box 67"' City= .. Boxmeer .. Region= .. Noord-Brabant'" PostalCode= .. 5830 AB'" 
Counlry= .. 'iederland'"/> 

<Person FirstName= .. Jan .. FamilyName= .. Selten .. /> 
<Company ID="0201 ·· Class=" P:u-ameter" Status= .. Available .. OrganizalionName= .. Stork P'.\'IT .. /> 

</Contact> 

Opmerking: 
Er kunnen meerder nummers per regel vermeld worden . Elk nummer verwijst naar een vet-marke
ring in de betreffende regel. 

PrintTalk-bericht: 
<'? xml vers ion= .. 1.0·· <!ncoding="utf-8 .. ?> 

<Printtalk xmlns: xsi="http://www. w J .org/2 00 l /xmlscherna- instance ·· xmJns= .. http://www. printtalk. org/scherna ·· 
xmlns:jdf= .. http://wwwcip4 .org/j d lscherna _ l _ l ·• xsi:schernalocation= .. http://www. printtalk.org/schernaprinttalk_ l _ l .xsd" 
version=·· 1.1" payload=" 107448" timestamp="2004-0J -22TI 5 :392"> 

<Header> 
<From> 
<Credential dornain="DNS .. > 

<lndenti fy>www.stork.nl</ ldentity> 
</Credential> 

</From> 
<To> 

<Credential dornain="DNS"> 
<lndcntify>www.tlrukkerijSonneveld.nl</ldenti ty> 

</Cret!ential> 
</To> 
<Sent!er> 

<Credential dornain=" DNS .. > 
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</Header> 

<lndentily>www.casyniJmegcn</ ldentily> 
</Crc<lcntial> 

<Rcqucst> 
16. 9 <Purchaseürdcr .\ gcntlD="Sdten·• .·\ gentDisplayNamc="J. Sellen" Rcqucstdatc="2004-03-22T15:40Z" Busincss[D="260 15" 

CurrcncF "EUR"> 
15 <Jdf:JDF DescriptiveName="Easy-ordcr 26015" ID="JDFOOO-Root" JoblD="'IJ901-1234" Type="prn<luct" Status="geplaatst' ' 

Vcrsion=·· 1.1" xm1ns="http://www.cip4.org/schema _ 1 _ I "> 
-1 <Customcrlnlo CustomerfD="Stork" rRd="0201 "> 
4 <ContactRef rRd'=" 020 I "/> 

11 , 1.1, 12 
14 
lil 
4 

1 7, 1 •), 1 X 
1-1 
16 
-1 

11, 13. 12 
1-1 
20 
4 

8 

3 
6 
7 
23. 24, 12 

11.12 

8 

6 
7 
23 . 24 . 22 

</Customcrlnfo> 
<Rl!soun;c.:Pool> 

<Contacl ID="usemaam (besteller)" Class="Parametcr" Status=".-\ vailablc" ContactTypes="Ddivery"> 
<.\<l<lrcss Strect="P.0. Box 67'' lÏtF "Boxmeer" Rcgion~"Nunr<l-Brabant" Posta!C ,dc="5830 .-\8" 

Countif"Nederland"/> 
<l'crson FirstName="J." FamilyName="Selten"/> 
<Cumpany ID="0201" Class=" l'arametd' Status=".-\vailablc" OrganizationNamc="Sturk PMT"/> 

</Contact> 
<Contact [D="uscmaam ( urtkrcr )" Class=''Paramctd' Status=" .\ vailabk" Contac tTypes=" Billing Customer"> 

<.\<l<lrcss Strcct="Handelsslraat 3" C itF "Boxmeer" Region="Noord-flrabant" Posia1Co<le="5831 AV" 
Country=" Nederland"/> 
<Person FirstNamc="Jan" Fami lyNamc="Selten"/> 
<C,,mpany lD="0201" Class="Parameter'' Status=" .-\ vailablc" Organi zationName="Stork PMT'/> 

</Contact> 
<Contact [D="uscr[D-int" Class="Parameter" Status="Availahlc" ConlactTypes="han<lld"> 

<A<l<lrcss Streel=" Energiewei: 40" CitF " Nijmegen" Region="Nourd-Orabant" Pusta!Code="6500 .-\.-\" 
C uuntlf"Nederland"/> 
<Person FirstName="Jan" Famil yNamc="Hoogenraad"/> 
<Company lD="ThiemePri nl4 U" Class="Paramctcr" Sta tus=".-\ vailablc" Organi,.a tionNamc="TM C -Nij mgen"/> 

<iCmuac t> 
<Deliverylnlcnt ID="DeliveryOO I" Class="Intent" rRe l=" uscmaam (besteller) ltemOOI ltem002" Status=".·\vailablc''/> 

<Mcthod DataTypc="NameSpan" Prefcrrc<l="DflL" 
<Droplntent> 

< Rc'ljuire<l Data Typc="TimeSpan" Speci lied="2004-04-2 2T09:30-08: 00'' Prefcrred="2004-04-1 OT09: 30-08:00/> 
<ContaclRef rRe!=" usemaam (besteller)"/> 
<Dropltcmintent Amount="20" Unit=" 50"> 
<Component Rei' rRc!=" ltemOO I "/> 
<Business Item ID=" 1500 l "/> 
<Budgetl'os1twn [D="IO"/> 
<BudgetNumber [0="2004"/> 

<Remark Detail="none"/> 
<Pricing ltcm="T otal" Price=" l 000"/> 
</Drop [temintent> 

</Droplntent> 
<Droplntent> 

<Rcquired Data Typc="TimeSpan" Speci lied="2004-04-22T09:J0-08: 00" Prelerred="2004-04-22T09:J0-08:00/> 
<ContactRef rRc !="usemaam (besteller)"/> 
<Droplleminlent Amount="2" Unit=" 1000"> 
<ComponentRef rRe!=" Jtem002"/> 
<Businessltem [D=" 15002"/> 
<BudgetPosition ID="l0"/> 
<Bu<lgetNumbcr ID="200S"/> 

<Remark Detail="Spoedbeslelllng: ja; ::ewlevdal: 10-04-2004 ; brieven moelen ini:edru ki worden bij TMC 
Nijmgen' ï > 
<Pricing llem="Tutal" Price="JOO"/> 
</Drop ltemintent> 

</Droplntent> 
<Pricing ltem="Tolal order" Pricc=" 1300"/> 

</Deliverylntent> 
<Component ID=" ltemOO l "Class="Quantity" Status="Available" DescriptiveName="EA5/6 envelop met venster zonder 
plakstrip met port betaald" ComponcntType="FinalProduct" CataloglD="02.0I.EA5.00\ .. ProducllD="Stork artikclcode" 
CatalugDetails="none"/> 
<Component ID=" Item002"Class="Quantity" Status="Availablc" DescriptiveName="VI 234 groepspapier A4 standaard" 
CompunentTypc="FinalProduct" CataloglD="02.0l .VI 2.00 I" Pro<luctlD="S tork artikelcodc" CatalogDetails="none"/> 

</Resource Pool> 
<ResourccLinkPool> 

<Deliverylntentlink rRe!="DeliveryOO I "Usage="lnput"/> 
</Resou rceLinkPool> 

</PurchaseOrder> 
</Request> 

</PrintTalk> 

Opmerkingen: 
• Niet alle velden konden verwerkt worden in de PrintTalk-standaard, bijv. het veld bestellingID 

of het veld gewenste leverdatum. Hiervoor zijn nieuwe velden bedacht en gelijk toegevoegd; 
• Velden die bij de 1 e vertaling doorgestreept zijn, omdat zij niet verwerkt kunnen worden door 

Xgram, kunnen wel opgenomen worden in het PrintTalk-bericht. Dit zijn velden als klantnaam 
en verpakkingseenheid; 

• Een onderdeel dat in de definitie verwerkt is, is het afwijkende bezorgadres voor bestelling 
twee. Deze bestelling moet bijvoorbeeld vanuit het magazijn nog een bewerking ondergaan 
voordat het aan de klant uitgeleverd moet worden. Hoewel dit zeer zeker mogelijk is, is niet een 
onderwerp van mijn onderzoek om alle mogelijkheden van PrintTalk-standaard te bepalen; 
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• De functie van elk element in de boomstructuur is logisch en is snel te begrijpen. De logica kan 
denk ik houvast geven aan programmeurs voor de doorgeven van gegevens tussen de twee sys
temen ; 

Bij de oude wijze van bericht uitwisseling werd gezocht op posities in het bericht. Een bericht was 
een bepaald aantal karakters lang en bepaalde gegevens stonden op bepaalde posities. De lengte en 
de veldsoorten legt hiermee vast. Door het zoeken naar woorden (tags) in het bericht in plaats van 
posities, kan zonder probleem meer informatie doorgegeven worden of kan de informatie in een 
andere volgorde gepresenteerd worden. 
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Biilage 26: Samenvatting interviews programmeurs ICT-afdeling 

Op basis van interviews met de drie programmeurs binnen de Thieme [CT-services, wordt in deze pa
ragraaf de ontwikkel werkwijze geschetst. De wijze van ontwikkelen wordt hier opgesplitst in een drie
tal fasen, namelijk: de voorbereiding, de ontwerpbeslissing en de uitwerking. ln de interviews is een 
13-tal vragen gesteld die in de tabel l zijn gekoppeld aan de fase van ontwikkelen en de 
ontwikkelactitiviteiten zoals die door (Vandenbulcke 1983) zijn onderscheiden. 

Fase Gestelde vragen interview Ontwikkel activiteiten 
Voorbereiding 1. Wanneer. op welk moment in het contact met de klant . wordt je als 1. lnformatiebehoeftenanalyse 

programmeur betrokken'1 

2. Wat voor informatie en in welke vorm krijg je informatie en van 
wie '1 

Ontwerpbeslissing 3. Wat doe je vervolgens met deze ontvangen informatie'1 2. Functioneel ontwerp 
4. Hoe vaak heb je contact/overleg met een klant/ leverancier/ 3. Technisch ontwerp 

verkoper'1 

5. Maak je een ontwerp en planning vooraf en overleg je hiervoor met 
andere programmeurs bij het ontwikkelen'' 

Uitwerking 6. Zijn er duidelijke stappen in het ontwikkelen van een applicatie'/ 4. Programmeren 
7. Is er een onderlinge verdeling (tussen de programmeurs) bij de 5. Testen 

ontwikkeling van een applicatie'1 6. Conversie 
8. Wordt een opgeleverde applicatie geëvalueerd'1 Zo ja, hoe'1 7. Gebruik en onderhoud 
9. Op welke wijze wordt een applicatie opgeleverd'1 

10. Welke hulpmiddelen (waarom deze) gebruik je bij het ontwikkelen'1 

11 . Welke methoden gebruik je bij het ontwikkelen en waarom deze '> 
12. Wat leg je vast of bewaar je van een ontwikkelde applicatie'1 

13 . Hoe gaje om met vragen over opgeleverde applicaties•) 

tabel 1: vragen per fase in de ontwikkeling van een Easy-applicatie 

Voorbereiding 
De voorbereiding op het maken van een Easy-applicatie kan zich richten op twee situaties, namelijk 
het aanpassen van een bestaande applicatie (standaard) of er moet een geheel nieuwe Easy-applicatie 
gemaakt worden (maatwerk). De bestaande Easy-applicaties is geen standaard pakket meer omdat de 
specifieke kenmerken met maatwerk aan bijna alle applicaties is toegevoegd. Hieronder wordt verder 
ingegaan hoe vanuit een bestaande Easy-applicatie een nieuwe applicatie ontwikkeld wordt. 

Bij de voorbereiding van een aanpassing of een ontwikkeling van een nieuwe Easy-applicatie wordt 
het project aan een van de programmeurs toegekend; welke vervolgens het ontwerp en de uitwerking 
op pakt. Dit wil niet zeggen dat een Easy-applicatie gekoppeld is aan een bepaalde programmeur. Bij 
elke nieuwe opdracht wordt gekeken naar de beschikbaarheid van een programmeur en de benodigde 
kennis. De informatie die per project wordt aangeleverd wisselt, meestal stuurt een verkoper een e
mail met daarin een opsomming met standaard onderdelen en een lijst de uitzonderingsregels. Naast 
deze e-mail geeft een verkoper soms een mondelinge toelichting op de wensen van de klant. Een pro
grammeur zit niet bij de gesprekken waarin een klant of leverancier haar wensen kenbaar maakt of de 
wensen vertaald worden in functionele eisen, daarnaast worden de vragen niet als totaal pakket over
gedragen naar de programmeurs. Doordat de huidige wijze dat de vragen aan de programmeurs ge
steld worden, hebben de programmeurs geen invloed op samenhang tussen de ontwikkelende applica
ties. Op het moment dat een verkoper de eisen en wensen bekend maakt bij de programmeur worden 
als eerste de vragen van de klant en leverancier behandeld die gaan over de inrichting van bestaande 
functionaliteiten. Daarna wordt ingegaan op nieuw te ontwikkelen functionaliteiten. Door het zien van 
een applicatie kan de klant-leverancier begrijpen hoe het inkoopproces functioneert en aangeven welke 
elementen niet voldoen. Bij het inrichten worden de volgende vragen gesteld: welke gebruikers bestel
len welke artikelen, voor welke vestigingen en hoe ziet de huisstijl eruit. Deze nieuwe functionaliteit 
kan alleen geschikt zijn voor de betreffende klant maar ook voor meerder klanten die gebruik maken 
van dezelfde applicatie.Het beeld dat de drie programmeurs schetsen over de wijze dat vragen aan hun 
gesteld worden is eenduidig en het beste te kenmerken als een 'to-do ' lijsten en niet een proces waar 
creatief over meegedacht kan worden. 



Ontwerpbeslissing 
ln de fase van ontwerpbeslissing volgt iedere programmeur zijn eigen strategie. De strategieën zijn te 
typeren als een functionele, een technische en een visuele benadering. Daarnaast vindt er informeel 
overleg plaats over het komen tot een ontwerp en oplossing tijdens het programmeren. 

Programmeur met een functionele benadering 
Voor elke applicatie of uitbreiding schrijft de programmeur uit wat hij gaat opleveren. Deze tekst is 
een functionele omschrijving die aangevuld wordt met een schema (flowchart en relationeel model) . 
Na een eerste ontwerp worden de nog openstaande vragen opgesomd en in een e-mail voorgelegd aan 
de ordermanager, verkoper of klant. Op basis van de terugkomende antwoorden kunnen nog aanvul
lende of specifiekere vragen gesteld worden. Deze uitwisseling herhaald zich totdat het eenduidig is in 
welke richting de applicatie ontwikkeld gaat worden. Het ontwerp dat hiervoor besproken is beperkt 
zich tot het uitwerken van de functionele specificaties in een technische implementatie. De tijd tussen 
het beantwoorden van een vraag over het ontwerp verschilt per ordermanager, verkoper en klant; dit 
kan één dag zijn maar ook een maand. De programmeur vindt het essentieel om meer betrokken te 
worden bij het uitwerken van een ontwerp, omdat hij dan: l) de applicatie op zijn eigen wijze kan 
ontwikkelen; 2) de programmacode eenvoudiger wordt; 3) kan de programmeur alle haken en ogen al 
op papier ontdekken en hiervoor een oplossing bedenken; 4) de mogelijkheid had om op basis van zijn 
ervaring extra vragen te stellen en te discussiëren. 

Programmeur met een technische benadering 
Als eerste wordt de totale vraag gelezen die gesteld is; de punten waar de programmeur niet gelijk uit
komt worden per e-mail teruggekoppeld. Afhankelijk van de soort vraag die aan de programmeur ge
steld wordt, wordt de wijze van ontwerp en oplossing bepaald. Een aanpassing kan bijvoorbeeld een 
uitbreiding zijn op de huidige functionaliteit of het oplossen van een probleem. Bij elke vraag die aan 
de programmeur gesteld wordt, wordt het bestelproces doorgenomen en de oplossing bedacht. Bij een 
oplossing voor een ontwerp of een aanpassing worden ook de gevolgen voor de structuur van de data
base ( en de onderdelen die hierdoor aangepast worden) in het hoofd uitgedacht. ln de werkwijze op de 
[CT-afdeling was en is geen ruimte/tijd om een ontwerp uit te denken en voor te leggen. De ad-hoc 
wijze van zoeken naar een oplossing door de programmeur wordt bepaald door een combinatie van de 
volgende drie punten: l) Een programmeur wordt pas betrokken bij het ontwikkeltraject nadat de func
tionele specificaties zijn vastgelegd door de verkoper en klant; 2) Een programmeur ontvangt van een 
verkoper en/of leverancier meestal een opsomming van to-do's; 3) Door het korte tijdsbestek waarin 
een oplossing bedacht moet zijn maakt dat niet de beste oplossing gezocht kan worden voor de ont
wikkeling van een applicatie maar dat alternatief dat het snelste bedacht kan worden. 

Programmeur met een visuele benadering 
De eisen en wensen, soms aangevuld met beeld en tekstmateriaal, worden vertaald in HTML-schermen 
die de bestelprocedure weergeeft. De vraag bij het ontwerpen is: Hoe zou een module in een aantal 
schermen eruit moeten komen te zien? Een klant heeft behoefte aan een bepaalde functionaliteit via het 
internet. Onduidelijke punten worden via de e-mail gesteld, met een oplossing waaruit gekozen kan 
worden, opgesomd en naar de verkoper, leverancier of klant gestuurd. Zo wordt voorkomen dat een 
oplossing wordt aangedragen die niet past binnen de structuur van een Easy-applicatie. Aan het ont
werp van de schermen worden de technische details toegevoegd zodat bijvoorbeeld gegevens kunnen 
worden ingevuld en op een knop geklikt kan worden. Een klant en leverancier ontwikkelen tijdens het 
ontwerpen hun wensen tot concrete eisen over hoe de bestelprocedure moet worden; daarom is het 
maken van een ontwerp vooraf niet genoeg om een Easy-applicatie te ontwikkelen dat aansluit op hun 
eisen en wensen. Zonder een demo of prototype is het ontzettend moeilijk - zeker voor een applicatie 
met heel veel schermen of complexe bestelprocedure - om van te voren te bedenken hoe de applicatie 
ontwikkeld moet worden. 

Uitwerking 
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Bij het uitwerken werken de programmeur op sommige punten op dezelfde wijze maar volgen zij net 
als bij het maken van een ontwerpbeslissing hun eigen strategie. Hier worden eerst de overeenkomen
de punten weergegeven en daarna per benaderingswijze per programmeur. 

Overeenkomstige uitwerking 
Elke programmeur werkt zijn eigen ontwerp uit en voert een heel project uit, dit uitwerken geldt zowel 
bij een aanpassing als bij een nieuwe Easy-applicatie. Bij het uitwerken van een ontwerp wordt geen 
projectplanning gemaakt, maar wel een inschatting gegeven van de benodigde tijd. Daarnaast vindt 
geen verdeling plaats tussen het programmeren en het opmaken van de schermen door prepressers. 
Prepress is document georiënteerd en bij uitwerken van een Easy-applicatie staat het ontwerpen van 
een procedure met invulvelden centraal. Afhankelijk van de gebruiker wordt een Easy-applicatie op 
een andere manier opgeleverd en getest. Bij een ervaren gebruiker wordt alleen het internetadres door
gegeven, maar bij een beginnende gebruiker wordt naast het sturen van het internetadres ook een de
monstratie gegeven. De test is een product evaluatie; een evaluatie van de gevolgde werkwijze vindt 
niet plaats, niet met de klant, maar ook niet tussen de programmeurs. Bij sommige Easy-applicaties 
zijn handleidingen geschreven, maar deze bevatten alleen een beknopte weergave van bestelprocedure 
voor de gebruikers. Een handleiding wordt niet standaard meegeleverd en de aanpassingen of uitbrei
dingen worden niet aan een handleiding toegevoegd. Van elke ontwikkelde Easy-applicatie bestaat 
geen historisch overzicht van de aanpassingen die op basis van vragen vanuit de klant en/of leverancier 
zijn uitgevoerd. Geen van de aanpassingen wordt gedocumenteerd omdat dit onder de huidige tijds
druk niet mogelijk is. 

Programmeur met een fimctionele benadering 
De uitwerking bestaat bij de programmeur uit een negental stappen; die in principe serieel doorlopen 
worden, maar beïnvloedt kunnen worden door de werkdruk van dat moment. De stappen zijn: 1) Een 
klant wordt aangemaakt; 2) De business-unit's, vestigingen en artikelen worden ingevoerd van een 
klant; 3) De opmaak en lay-out van de applicatie wordt op basis van aangeleverd materiaal in huisstijl 
van de klant nagebootst; 4) Vervolgens worden testgebruikers toegevoegd; 5) De programmeur voert 
eigen testen uit; 6) Dan wordt het visitekaartje op basis van de huisstijl geprogrammeerd; 7) Toegang 
gegeven ( extern testen) tot de applicatie zodat hier commentaar op geleverd kan worden; 8) De klant 
en/of leverancier verzameld opmerkingen over gewenste aanpassingen aan de Easy-applicatie en geeft 
dit door aan de programmeur; 9) Op basis van deze opmerkingen worden de afwijkingen pas ontwik
keld. Bij het ontwikkelen van de afwijkingen worden eerst de makkelijke onderdellen aangepakt en 
daarna pas de uitbreidingen. De betrokkenheid van andere afdelingen zoals de prepress bij het uitwer
ken van een ontwerp is afhankelijk van de soort applicatie die ontwikkeld wordt. De programmeur 
geeft aan dat de prepress en de ICT-afdeling weinig overleg hebben over de te ontwikkelen Easy
applicaties. De programmeur betrekt een ordermanager en prepress pas bij de uitwerking van een ont
werp als gesproken wordt over concrete te drukken producten. Wijzigingen op het ontworpen sche
ma's, die tijdens het uitwerken zijn ontstaan, worden niet vastgelegd bij het uitwerken. Bij het pro
grammeren wordt alleen de code uitgewerkt en bij de afronding wordt de correspondentie uitgedraaid 
en in een projectmap opgeslagen. 

Programmeur met een technische benadering 
Het methode die de programmeur volgt bij het uitwerken van een ontwerp is samen te vatten in vier 
punten: 1) Welke onderdelen moet de programmeur allemaal maken; 2) Bepalen van de vragen bij de 
onderdelen (specifieke vragen worden gelijk gesteld en de overige blijven wachten totdat een eerste 
oplossing bedacht is); 3) Inrichten van de applicatie , 4) Ontwikkelen van de interessante onderdelen, 
4) Ontwikkelen van de rest. In de vier stappen die de programmeur hier aangeeft wordt gezocht naar 
een bepaalde vorm om de informatie via de schermen van de applicatie aan te bieden. De belangrijke 
elementen daarbij zijn de datastructuren, het tonen van lijsten en de invulvelden. Daarna gaat de pro
grammeur de naamgeving en opmaak van de schermen bedenken en als laatste wordt de koppeling 
naar de database gemaakt. Bij het uitwerken van een oplossing is het relationele database model het 
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handvat bij het ontwikkelen . De programmeur geeft daarnaast aan dat een applicatie in één keer goed 
ontwikkeld behoort te worden. Door het niet werken volgens een planning is onduidelijk welke onder
delen nog uitgewerkt moeten worden voor een Easy-applicatie en kunnen vragen/aanpassingen verge
ten worden. Op basis van de map sent items in de e-mail applicatie kan de programmeur de opgelever
de onderdelen en beantwoorde vragen terugvinden. ln tegenstelling tot het vastleggen van een project 
in een planning is het krijgen van feedback bij het uitwerken van groot belang. 

Programmeur met een visuele benadering 
De werkwijze die de programmeur volgt is samen te vatten in : u vraagt, wij draaien; daarnaast heeft de 
programmeur het volgende uitgangspunt: eerst de Easy-applicatie zo ontwikkelen als die eruit gaat 
zien voor de klant. Dit houdt in dat een Easy-applicatie als een soort website benadert wordt, waar elke 
webpagina een formulier is en waar achter scripts zitten die communiceren met de database. De pro
grammeur werkt zijn oplossing als volgt uit: 1) Opmaken van de verschillende schermen; 2) Aan de 
schermen wordt programmacode toegevoegd zoals extended scripts; 3) Dan wordt de applicatie tech
nisch en functioneel getest. Bij het uitwerken van een oplossing worden steeds kleine testen uitge
voerd, voorbeeld van een test is: Slaat de applicatie überhaupt iets op? De eindtest is een functionele, 
waarin de hele bestelprocedure wordt doorlopen. Bij het toevoegen van de scripts aan de webpagina's 
maakt de programmeur gebruik van eerder ontwikkelde applicaties. Zodat niet opnieuw het zoek en 
oplossingstraject doorlopen hoeft te worden. Tijdens het ontwikkelen heeft de programmeur vaak con
tact met de ordermanager omdat deze de artikelen en de klant goed kent. Als binnen de Easy-applicatie 
visitekaartjes besteld kunnen worden, dan vindt ook overleg plaats met de prepress. Het overleg met de 
prepress richt zich op de lay-out van de visitekaartjes en de koppeling van de variabele data op de 
kaartjes. Een printafdeling vindt het alleen belangrijk dat duidelijk is welk in formaat de bestanden 
heeft en wanneer de producten geleverd moet worden. Een project is voor de programmeur afgerond 
als de Easy-applicatie die online staat goed is en hierover van de klant en/of leverancier geen vragen 
(to-do's) meer open staan. De gebruikte scripts worden samen met het projectmateriaal (lay-out, op
maak) op de lokale harde schijf in een projectmap opgeslagen. De afgewerkte to-do lijst wordt ook 
hierin bewaard. Op deze lijst wordt een notitie geplaatst over de personen met wie gesproken is, zodat 
als over een bepaald punt vragen komen dan kan sneller terug gevonden worden wat bij de uitwerking 
precies speelde. 

4 



Biilage 27: Overzicht inkoop- en productieproces 
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Biilage 28: functionaliteiten EP- en ERP-applicatie 
Hoofdfu nctionali teil Activ iteil Rol Svsteem fu ncti ou.liteil Verantwoordelij kbeid 

FI. Bestellingen î.nv~reu/muh!rcn A l . kies nieuwe bestd li.ng Bcsldlcr SFI. Oix:ncn besldlingcn aanmaken t.P 
A2 . Zoek een artikel Beslellèr SF2. Zoekén artikelen EP 
A3. Kies zoekmdhode Besteller SF3. Zoekén artikelen EP 
A4. Kies artikel Bestdkr SF4. T uon artikel ,ktails (bv voorraad) 1-:p 
A5 . Geéfbeslelli.ngdélails aan Besteller SF5 . 131.!stddctails i.J1vxren (creëren bèsklnr., oriisbcrekcnen) J-:P 

F2. Samenstellen urder A6. Selecteer geplaatste bestelling vestiging Ordert:r SF6. Overzicht openstaande bestell ingen vestiging EP 
A7. Plaats beste lling in order Or<li;ri:r SF7. Samenstdlcn van l!Cn on.Jt!r l,P 
AS . Selixtc::cr bèstellingcn meerdl!rd vestÎ.'?,Îngl!n Orderbeht:t:rder SF8. üvcrzii:ht opc:nstaanJI! lx!stdlingen ~cn.fore vestigin}:!, EP 
A9. Plaats bt:stelling in order Ordcrbt:heerder SF9. Samenstdh!n van cc.-:n order EP 
A IO. Plaats order Onlerbt:heerder SF I O. PlaatSGn van t:cn order (crcërl.!11 ordl.:!mr., vcrzamdi:n bcstd lingcn FP 

F3 . Verwcrkcn ordc:rn:gels Al l. Verwt:rk orderbt:vestiging Ordermanager SFI 1. Bi;std lingen en orderuverzicht t.P 
A l 2. Selecteer orderregel Ordcrrnanager SF l2. ikstdlingcn docun"k!ntaen EP 
A l 3. Maak mwderzak Ordl!rma1ia1tc.:r SFLl . ERP 
A l 4. Bestandnumrr•:r opzwken in Excd Ordermanager SFl4. Fx~d 
AIS. Controleren aanwezigheid drukwerkbt:stand Prc~SSc;!r SF!5. Excd 
. .\16. Bijbwken orderregel op mo.:derzak Ordcrmanager SF 16. ERP 

F4 . Inplannen orderregels A l 7. Opgeven productieorder Planner SFl7. ERP 
Al8 . h1plannen producl ieurJer Planner SF 18. ERP 
A l 9. Bepalen leveringsdatum Planner SF19. ERP 
A20. Ingeboekte orderregel slal us inbchandcling Ordl!rmana1!er SF~O. Ordt:rs in- en outcheL:ken lP 

F5. Voorb.:reiden drukwerkbestand A2 1. Vrijgeven orderregel prepress Ordènnai1ager SF21 ERP 
A22. Maak export/dump Pn.!Pl!SScr SF22. Maken Export J-:P 
A23. htlopen van de template Prcpesser SF23 . Quark 
A24. Maak drukbt:slalld Prepesser SF24. Quark 
A25. Maak prUt:fafdruk Prept:sser SF25. Quarck 
A26. Wijzigen order Ordennanag.:r SF26. t.Pi l'RP 
A27 . Maak films PreJ)èsser SF27. Plotter 
A28. Films .:n orderformulier naar ordcrmanagc;;:r Ordermanager SF28 . 

F6. Produceren onlerre_gel A19. In productie geven Ordcrmai1ager SF29. ERP 
AJ0. (h1 productie) ~> builen beschouwing 

F7. Opslaan magazijn A3 1. Uitleveren aan magazijn Logistiek SF30. Uitdraaien pakbon f .P 
A32. Selecteer orderrégel Logistiek SF31 ERP 
A33. Afroep ordt:rregel pikken Lo1!.istièk SF32. ERP 
A34. Verzamelen artikelen per orderregel Locistiek SF33. ERP 
A35. Controleren ordt:rrecels met orderformulier Lo1!istick SF34. ERP 
A36. Gereed melden orderregels Logistiek SF35. OrJèrs in- en ouh.:h!.!..::kèn l:'P/ERP 

F8. Verzt:nden ordcrregds A37. VerLendèn Logistiek SF36. ERP 
A38. Uitgeleverde orderregels krijgen status verzonden Ordermanager SF37. EP 

F9. Organisatie management A39. Inrichten van een klant organisatie Sys1eembéheerdcr klant SF38. aarnnaken VèSligingen, businessunits, g~bruîkers, h.x:kennt!n rullt!n EP 
Fl 0. Artikel managèn-.,nt A40. Inrichten artikelen van een klant Systeembeheerder klar1t Sf 39. l:'P 
F l 1. Gt:bruiker management A4 I. Inrichten gebru ikt:rs van een klant Systèemh<!hëerdcr klant SF40 . t~kt!rmen kostènplaatsèn aan gebruikèrs l:'P 
Fl 2. Voorraad managefllént A42. Inrichten voorraad artikelen Systeembeheerder k.Janl SF4 I. tw kennen en muteren voorraad artikelen 




