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Abstract 

SP aerospace and vehicle systems develops and produces complex innovating products 
that have to meet high quality standards. Particularly, a well defined configuration 
management is a prerequisite for realising this kind of products and to meet with 
customers' demands. The result of this report is a configuration management concept that 
can and should be used to improve the product development process and meets the 
customers' demands. 
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Summary 

Introduction 
This summary describes the project which has been conducted to complete the education 
to become an industrial engineer at the faculty of Technology Management at the 
Eindhoven University of Technology. The graduation project has been carried out at the 
company SP aerospace and vehicle systems BV in Geldrop (Netherlands). SP is a high
tech company that develops, produces and maintains subsystems for the aerospace 
industry and complete vehicles for the defence industry. 

Problem description and assignment definition 
The products of SP are complex and have to meet with high quality and traceability 
demands. All the life cycles of a product have to be observed. To be able to deliver 
products that meet the specifications in the contracts, the required processes have to be 
present and clearly defined. At SP the development process has to be improved. Projects 
take too long and the control of the product configurations and data takes a lot of time and 
effort. Besides this, the customers ask much more often for Configuration Management 
(CM). What's the difference with the CM that SP performs? 
A Product Data Management (PDM) system seems to be the answer to solve a lot of the 
above mentioned problems. Especially, PDM should support CM in the near future at SP. 
What are the possibilities of a PDM system, today? 
Based upon this problem description, the assignment is defined as follows: 

Investigate wljat,is d~riJanded ofl)M at SP, ,arfa,iysit CM at SR and develop a CM
concept that~ri,tie usedto imprcive the curre,ntCM in the productdevelopmenr ·I ', 
process and examine the possibilities ·of PDM tQ iupport this cpncep( ,', .· , , · , i0 

•. 

Method of approach 
For carrying out the assignment a certain research approach has been followed. This 
approach is made up of six steps: 
1. investigate the meaning of CM according to the literature and what the customer 

demands of CM, · 
2. analyse present CM at SP, 
3. design CM-concept, 
4. put CM-concept into PDM system, 
5. analyse the impact of the implementation of this CM-concept and PDM 
6. present conclusions and recommendations. 

The results of each step will now be given. 

Step 1: Investigate the meaning of CM according to literature and what the customer 
demands of CM 

According to literature CM is a discipline that provides visibility and control of a product's 
performance, functional and physical characteristics with its requirements, design and 
operational information throughout its life cycle. The discipline is mainly applied to 
complex products, like aeroplanes and vehicles, that have to be built according to 
stringent standards. In development projects of complex products the customer often 
demands CM according to a specific CM standard. The projects can be characterised by 
the number of subcontractors that are involved and the influence of the customer. To 
manage this kind of projects, Configuration Items (Cl) and specific baselines are 
identified. The CM discipline exists of four activities: Configuration Identification, 
Configuration Control, Configuration Status Accounting and Configuration Audit. 
New customers of SP much more often demand CM according to a specific CM standard. 
These standards are designed by a number of organisations for standardisation like the 
International Organisation for Standardisation (ISO) and Department of Defence (DoD). 
After this step the conclusion could be made that CM at SP should look like one of these 
CM standards. The product, processes and customers demand CM according to the 
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literature. 

Step 2: analyse present CM at SP 
Based upon the knowledge from step 1, CM at SP has been analysed. The conclusion of 
this analysis was that the main problem currently at SP is that there is no structured 
product development process which is used for a project. This leads to a lot of 
shortcomings. The CM expectations of the customer can not be met at this moment. The 
four CM activities are not recognised and SP doesn't work with baselines and Cls. CM 
procedures are out-of-date or not present. CM at SP is mainly change management. 

Step 3: design CM-concept 
As a result of the outcomes in step 2, the emphasis of the assignment has been changed 
to finding a solution for the main problem. For a solution is looked by utilising CM 
according to the literature into a CM-concept for SP. 
The designing objective of the CM-concept is: 
• The concept must result in a structured product development process. 

The designing conditions of the CM-concept are: 
• The CM requirements demanded by the products, processes and customers of SP 

have to be met; 
• The concept has to be applicable to the whole organisation ; 
• The concept has to take into account the different kind of projects at SP. 

The concept is based on the product lifecycle as shown in figure 1. Important to know is 
that the customer plays a significant role in the kinds of projects at SP. Due to the type of 
products that are developed, produced and maintained, the customer wants to be able to 
manage the project in certain way. 

L Marke t research 

Milestone; 
Functional Baseline 

Frozen 

Functional Baseline 
Product S,,.cification 

Review 

Milestone : 
Allocated Design 

Baseline 
Frozen 

Allocated Design Baseline 
(sub)System Sp,clficttion 

Review 

Milestone : 
Development Baseline 

Frozen 

Development Bl5tllne 
Citical Otsign R•view 

Milestone : 
Production Baseline 

Frozen 

Production Baseline 
Prt- Prodution Design 

Review 

Figure 1: Product lifecycle CM-concept 

Milestone: 
Product Baseline 

Frozen 

Product Baseline 
Production Readin,ss 

Review 

Milestone: 
Maintenanc1 Baseline 

Frozen 

Maintenar1ee Baseline 
Maintenanct Review 

By defining baselines and Cls the customer gets some control over the project. In a 
project, information is exchanged between the customers and subcontractors at Cl level. 
SP, one of the subcontractors in a project, must select Cls. This is done by using selection 
criteria. In this concept selection criteria are defined for SP. The selection takes place in 
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deliberation with the customer. The definition of a Cl in this concept is: 

A configuration item is an aggregation of hardware or software thai satisfies an end 
use function aryd is designateq byJhe customer for separateconfigu~tion. . · ... , 1 inanagement. :, - · · · · "_ 0 

·• ::_;;_ ~ • : •• ~t.. -' ·- ... :~ -.:_' f ~ • ~ 

In the product lifecycle baselines are defined. The concept makes distinction between 
internal and external baselines. External baselines are determined by the customer and 
will only consist of Cl information. Internal baselines in a project are defined by SP. They 
contain information of a complete product that is developed by SP. The external baselines 
become also internal baselines in a project for SP. The definition of a baseline in the 
concept is: 

A baseline is a consistent set of configuration documents that describes the 
configuration of one or more items. · 

At a specific moment in time a baseline will be formally frozen. This is done after the set 
of documents describing the product are found complete, valid and suitable for use. A 
review of a baseline must have taken place, before it can be frozen . The type of baseline 
(internal or external) determines the presence of the customer at the review. 
Frozen baselines provide affected parties in a project (inside or outside the SP 
organisation), an assurance of the stability and consistency of product information needed 
for their subsequent activities. Based on a frozen baseline product changes take place. 
A frozen baseline is part of the project plan and initiated as a milestone. 
In the product life cycle of this concept six baselines are defined with accompanying 
reviews : 
1 . Functional Baseline with a Product Specification Review, 
2. Allocated Design Baseline with a (sub)System Specification Review, 
3. Development Baseline with a Critical Design Review, 
4. Production Baseline with a Pre-production Design Review, 
5. Product Baseline with a Production Readiness Review, 
6. Maintenance Baseline with a Maintenance Review. 

Besides reviews, audits takes place by the customer. The physical and functional 
characteristics of a product are then reviewed with its describing documents. 

The objectives of the 4 CM activities: 

Configuration Identification is the process of selecting Cls, configuration documents, 
baselines and assigning unique identifiers to them. Besides this, the necessary CM 
procedures have to be identified and formulated. When this is done the activity is 
responsible for defining the products configuration and its interfaces. After a product 
sufficiently is defined by the configuration documents it has to be released. 

The activity Configuration Control includes evaluation, coordination, approval or 
disapproval, and implementation of product changes after formal establishment of its 
configuration documents. The concept describes an internal procedure for submitting, 
approval or disapproval and implementation of a change proposal, waiver and deviation. 
A distinction is made in major and minor change proposal, waivers and deviations. 
Possible relationships in a project and the intention of a Change Control Board are 
described. 

Configuration Status Accounting is the activity comprised with formalised recording 
and reporting of the established configuration documents, the status of proposed changes 
and the status of the implementation of approved changes. To be able to do this products 
and documents have to be assigned a status. In the concept products and documents 
have a status. 

Configuration Audit is the activity comprised with the examination to determine whether 
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a product conforms to its configuration documents. It performs reviews and audits. 

For the different kind of projects at SP baselines are defined. Each project has its own 
product life cycle . A brief description is given of the relationship of CM, Systems 
Engineering (SE) and Risk Management (RM). To reduce product risk in a project a 
simple method is presented, based on a Kraljic-matrix. 

Step 4: put CM-concept into PDM system 
The concept has been put into a PDM system. The system was MA TRIX 4.1 from the 
company MATRIX ONE. The outcome of the PDM presentations at SP was that the CM
concept could almost complete be supported by this system. The system is very flexible in 
adapting to a specific environment. The complexity of the concept and the flexibility and 
user-interface of the system led to confusion by possible users of this system. 
Another conclusion after the presentations was that the concept is very complex. The 
people at SP realise that the current operating procedures at SP have to be approved. 
The people are willing to change but this change has to be supported and initiated by the 
SP management. 
The environment within the organisation where PDM could support has been overlooked 
and the benefits have been observed. Conclusion is that it is profitable for SP to invest in 
a PDM system. 
In this survey other PDM systems are analysed. Therefore a number of organisations with 
PDM systems has been visited. The purpose of the visits was also to determine CM at 
these organisations. The outcome was that the PDM functionality in the organisations is 
limited to document management at the moment. The CM requirements at one of the 
organisations correspond with those of SP. This organisation is also working on a CM
concept at the moment. 

Step 5: analyse the impact of the implementation of this CM-concept and PDM 
Based on the results of the preceding steps, some attention has been paid to the impact 
that the implementation of CM and PDM will have on the organisation. Reasons are 
mentioned why CM and PDM should be implemented in the organisation. The reason why 
CM should be implemented is that customers, products, processes and employees of SP 
demand for it. 
Both, the improvement of the product development process with the implementation of 
CM and the implementation of PDM cause a Business Process Re-engineering (BPR) 
process. 
Relevant aspects of organisational change are highlighted. Attention has to be paid on 
formulating the goals that one tries to achieve with the implementation of CM and PDM. A 
plan must be formulated to achieve these goals. This plan must describe the steps to take 
with the implementation. 
A start is made with formulating a plan that describes the steps for implementing CM and 
PDM. A few factors are mentioned that are important for successfully implementing CM 
and PDM. They are based on PDM literature and the results of the paid visits to other 
organisations. The most important factors are management commitment and support. 

Step 6: present conclusions and recommendations 
The following conclusions can be made for this project: 
1. At SP there is no clear product development process present that is used by the 

execution of a project. This causes a great difference in the operating procedures 
between the departments aerospace and vehicles. Besides that, these operating 
procedures are not satisfactory. Customers, products, processes and employees of SP 
demand for a structured product development process. 

2. CM is essential for SP. Customers, products, and processes of SP demand CM that 
meets stringent criteria. Currently, CM at SP is mainly change management. The given 
requirements are not met at the moment. 

3. In this project a CM-concept has been developed that can be used to come to a 
structured product development process. This concept also meets the requirements of 
customers, products, processes and employees of SP. 

4. In this project a PDM system to support CM is analysed. The developed CM-concept 
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can for the greater part be supported by PDM. The outcome of the analysis of the 
possible benefits of PDM for SP was that it is profitable for SP to invest in a PDM 
system. 

5. The implementation of CM and PDM have a great impact on the entire organisation. 
Both demand for Business Process Re-engineering. The organisation culture has to be 
changed drastically. The required culture change must be seen as the greatest danger 
for implementing CM and PDM successfully. 

Based on the conclusions some recommendations have been formulated: 
1 . Start with structuring the product development process farther. The CM-concept should 

be used as starting-point. 
2. Start with the implementation of CM. To be able to meet with the demands of 

customers, products, and processes SP has to start with the implementation of CM. 
The necessity of CM has been determined. A further investigation will just cause 
delays. A strategy has to be formulated for the implementation of CM. The position of 
CM in the organisation and its assignments and responsibilities must be determined. 
The formulated implementation plan can be used as starting-point. 

3. Start with the implementation of PDM. The implementation of CM in the organisation 
will bring on a big culture change. The implementation of PDM is necessary to make 
the implementation of CM successful. From now on people have to work more 
according to specific procedures. With the implementation of PDM people will be 
forced to work according to these new procedures. The necessary culture change must 
be committed and supported by management. 

4. Start with the Systems Engineering course as soon as possible. This can contribute to 
structuring the product development process farther. 

5. Keep it simple! To be able to accomplish the necessary organisational changes the 
objectives and methods have to be clear and simple. 
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SP aerospace and vehicle systems BV is een internationale high-tech onderneming die 
zich richt op de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van subsystemen voor de 
luchtvaart industrie en complete voertuigen voor de militaire industrie. Het leveren van 
producten van hoge kwaliteit staat voorop. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen, is 
een beheerst en gestructureerd productontwikkelingsproces met een goed Configuration 
Management (CM) een eerste vereiste. 
Dit productontwikkelingsproces wordt gekenmerkt door de complexiteit van de producten 
en de grate hoeveelheid aan informatie. De beheersing van deze informatie en de diverse 
productconfiguraties vergt veel tijd en energie. Het komt vaak voor dat men tijdens het 
uitvoeren van projecten geen duidelijk overzicht heeft van de status van de producten en 
de daarbij behorende informatie. De doorlooptijd van projecten is dikwijls groter dan 
gepland. Wat hier sterk verband mee houdt, is het feit dat de klant steeds vaker om CM 
vraagt. De vraag die hierdoor ontstaat is in welke mate dit afwijkt van het CM bij SP? 
Om de hoeveelheid informatie beter te kunnen beheersen, is men al enige tijd op zoek 
naar een geschikt informatiesysteem. Een Product Data Management (PDM) systeem 
wordt gezien als een mogelijke oplossing. De vraag is in welke mate PDM een positieve 
bijdrage kan leveren aan het productontwikkelingsproces en CM. 
In dit verslag wordt het onderzoek beschreven naar de specifieke wensen en eisen die er 
door de producten, processen en klanten van SP aan CM worden gesteld en hoe dit CM 
het productontwikkelingsproces kan ondersteunen. 
Het resultaat van dit onderzoek is een CM-concept dat als uitgangspunt kan warden 
genomen voor het verbeteren van het productontwikkelingsproces, waarbij aan de 
gestelde eisen en wensen op het gebied van CM wordt voldaan. 
Een aspect wat in het onderzoek is meegenomen, is de mogelijkheid van PDM om met 
name dit CM te kunnen ondersteunen. 
Voordat een overzicht wordt gegeven van de structuur van dit verslag, wordt middels een 
voorbeeld aangegeven waarom een goed CM voor een organisatie als SP zeer belangrijk 
is. 

"lri the 1950s; a'specifiO:Organisation starred working on aerospace and missiles. , The 
organisation f}qt to the' l)Oint that it was able to produce missiles that could fly and get 
to the target. : -Th~ customer, the military, was s;j.tisfied and asked for many copies of 
the successfutproduct. However, the organisation could not duplicate the successful ~ 
prototyf)(l, because. there was no record of t/1e §u~ssful configuration. ,, ' 

In hoofdstuk 1 wordt de bedrijfsbeschrijving gegeven van de SP organisatie waar de 
opdracht wordt uitgevoerd. De producten, organisatie en bedrijfsprocessen warden 
toegelicht. 

Hoofdstuk 2 behandelt de uitgangssituatie van de opdracht, waarna de opdracht wordt 
geformuleerd. Tenslotte wordt het stappenplan gegeven dat uitvoer van de opdracht 
beschrijft. 

Om een beeld te krijgen van wat CM inhoudt, wordt in hoofdstuk 3 beschreven wat in de 
literatuur over CM staat. Hierna wordt aandacht besteed aan de eisen die de klant stelt 
aan CM. 

In hoofdstuk 4 wordt de CM werkwijze bij SP beschreven. Problemen en tekortkomingen 
worden opgesomd. 
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In hoofdstuk 5 wordt eerst aangegeven dater een kleine accent verschuiving heeft 
plaatsgevonden in de opdrachtformulering. Hierna wordt de gekozen oplossingsrichting 
voor het kernprobleem besproken. Er wordt een CM-concept voor SP gepresenteerd. De 
relatie van CM met Systems Engineering, Concurrent Engineering en Risico Management 
warden kort besproken. 

De mogelijkheden van een PDM systeem warden in hoofdstuk 6 besproken. Hiervoor is 
het PDM systeem MATRIX intensief bekeken. Er wordt aangehaald waar PDM bij SP 
ondersteuning kan bieden. In dit hoofdstuk is ook een kosten/baten-analyse te vinden voor 
de aanschaf van een PDM systeem bij SP. 

Hoofdstuk 7 beschrijft in het kort wat het invoeren van het CM-concept en een PDM 
systeem voor invloed heeft op de organisatie. Er wordt ook een globaal traject beschreven 
hoe de implementatie van CM en PDM zou kunnen plaatsvinden. 

In hoofdstuk 8 tenslotte warden conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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Hoofdstuk 1 Bedrijfsbeschrijving 

1.1 lnleiding 
In dit inleidende hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de SP aerospace 
and vehicle systems organisatie. Vervolgens wordt de markt beschreven waarop SP zich 
begeeft en de producten die men ontwikkelt en produceert. Hierna volgt een beschrijving 
van de organisatiestructuur. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschrijving 
van het primaire bedrijfsproces en de informatiestromen. 

1.2 SP aerospace and vehicle systems BV 
SP is een internationale high-tech onderneming die zich richt op de ontwikkeling, 
productie, verkoop en het onderhoud van subsystemen voor de luchtvaartindustrie en 
complete voertuigen voor de militaire industrie. 

Missie van SP 

"Als le(c!en~t1J;!J,/4,Jf!Hs.irie, met sterk€3 intern~C .~ le positie; 8ennisintenslev~ . 
. oplossing~n g~ve}fvoof rr(obiliteltsvra~stukk '< , n gtond~ en· Juchtvoertuigen 
eindsy'steemgebruikers en eindsysteembouwers". . . 

De grondleggers van SP zijn de gebroeders Van Doorne. Zij richtten in 1928 een 
machinefabriek op in Eindhoven. In 1931 werden de activiteiten van deze machinefabriek 
uitgebreid met de productie van opleggers en aanhangwagens. Het ontstaan van de OAF 
organisatie is een feit. Als gevolg van een sterk toenemende vraag naar aanhangwagens, 
wordt in 1962 een nieuwe fabriek geopend in Geldrop. OAF Special Products (DSP) wordt 
hier gevestigd. 
Naast het leveren van aanhangwagens en opleggers specialiseerde DSP zich in de 
productie van specifieke goederen voor de militaire industrie. Vanaf eind jaren zeventig 
houdt DSP zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling, productie en het onderhoud van 
militaire voertuig- en luchtvaartsystemen. 
Na het faillissement van OAF Trucks NV in februari 1993, zet DSP haar activiteiten voort 
als een zelfstandige organisatie onder de naam OAF Special Products BV. Het 
personeelsbestand wordt gereduceerd van 500 naar 180 medewerkers. De aandelen van 
DSP worden door Van Halteren Holding BV in Bunschoten overgenomen van OAF. 

De huidige naam van de organisatie is SP aerospace and vehicle systems BV (SP). De 
aandelen van SP zijn in handen van Thresoor, H2 Investments, Wegmann en Liebherr 
(figuur 1.1 ) .. Thresoor en H2 Investments zijn investeringsmaatschappijen. 

Wegmann 
50 % 

Aandelen SP 
100 % 

H2 Investments 
21 % 

Liebherr 
15 % 

Thresoor 
14 % 

Figuur 1. 1: Verdeling van aandelen van SP aerospace and vehicle systems 

Wegmann is een organisatie in Kassel (Duitsland) die zich voornamelijk bezig houdt met 
de ontwikkeling van electronische systemen. Deze organisatie heeft sinds november 
1997 een meerderheidsbelang in het aandelenpakket SP. Liebherr International AG uit 
Bulle (Zwitserland) is een belangrijke organisatie in de Duitse luchtvaartindustrie. 
De omzet van SP bedroeg in 1996 circa 40 miljoen gulden. Momenteel heeft SP ± 315 
werknemers, waarvan 80% in vaste dienst. 
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1.3 Markt en producten 
De markten waarop SP zich begeeft, warden gekenmerkt door de complexiteit van de 
producten. Aan deze producten warden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld, mede door het 
feit dat ze vaak aan strenge veiligheidseisen moeten voldoen. 
Alie producten warden op klantenorder ontwikkeld en geproduceerd. De producten kennen 
in het algemeen een lange ontwikkelingstijd en gebruiks- en onderhoudsperiode. Niet alle 
geleverde producten warden door SP zelf ontwikkeld. Er warden ook producten geleverd 
op basis van aangeleverd Technical Data Packages (TOP). In een TOP zitten de 
benodigde gegevens om het product te produceren. 

Voor de luchtvaartindustrie warden voornamelijk landingsgestellen ontwikkeld en 
geproduceerd. De ontwikkeling en productie van het landing gear en de intermediate 
gearbox voor de NH90 helikopter is hier een voorbeeld van. Deze helikopter wordt in een 
internationaal samenwerkingsverband tussen Duitsland, Frankrijk, ltalie en Nederland 
ontwikkeld: het NH90 project. 
Voor F-16 straaljagers warden de landingsgestellen gemaakt op basis van aangeleverde 
ontwerpen (TOP). 

Voor de militaire industrie ontwikkelt en produceert SP onder andere voertuigen. Op dit 
moment ontwikkelt men een Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB) voor het 
Nederlandse en Duitse leger. Dit voertuig is genaamd de Fennek. De ontwikkeling vindt 
plaats in nauwe samenwerking met Wegmann. Voor de militaire industrie warden ook 
voertuigen of systemen geleverd op basis van TDPs. Een voorbeeld hiervan is de 
productie van het licht strike vehicle, bij SP het LSV voertuig genaamd. In bijlage 1 zijn 
verschillende producten die SP ontwikkelt en produceert weergegeven. 

Afnemers 
In Nederland heeft SP een gering aantal concurrenten. Dit geldt zowel voor de luchtvaart 
als de militaire markt. Er is wel buitenlandse concurrentie uit de landen Duitsland, 
Engeland en de Verenigde Staten. Met sommige concurrenten wordt samengewerkt. 

SP heeft ongeveer 50 afnemers wereldwijd. 10 afnemers zorgen voor 80% van de totale 
omzet. De belangrijkste afnemers zijn: 

• Wegmann & Co Gmbh (D) 
• Liebherr Luchtvaart Lindenbergh Gmbh (D) 
• Menasco Aerosystems Division (US) 
• Department Air Force/Hill Air Force Base (US) 
• Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (NL) 
• Directie Materieel Koninklijke Landmacht (NL) 

Leveranclers 
Leveranciers voor de militaire sector zijn voornamelijk gevestigd in Nederland en 
Duitsland. De luchtvaartsector heeft veel leveranciers uit Engeland en de Verenigde 
Staten. Het totaal aantal leveranciers bedraagt ongeveer 1500, waarvan 300 zorgen voor 
80% van de totale inkopen. 

1.4 Organisatie 
Na het faillissement van DAF is de organisatiestructuur van SP opnieuw opgezet. Deze 
structuur is weergegeven in figuur 1.2. De nieuwe organisatiestructuur wordt gekenmerkt 
door de platte structuur en een verregaande verzelfstandiging van de functionele 
afdelingen. De directie van SP bestaat uit twee managing directors die zich afzonderlijk 
richten op commerciele en technische zaken. Het management team bestaat uit de 
directie, hoofd finance, hoofd T&D, hoofd logistic operations en hoofd production. 
Van de 315 werknemers bij SP werken er 80 bij ontwikkeling, 137 in de productie en 98 bij 
de overige afdelingen. 
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Projecten 
SP is ertoe overgegaan om complexe orders projectgewijs aan te pakken. Uit de 
verschillende functionele disciplines worden functionarissen toegewezen tot een project. 
Door het vroegtijdig samenbrengen van de verschillende functionele disciplines in een 
projectteam tracht men Concurrent Engineering (CE) te bewerkstelligen. CE is een 
discipline die er op is gericht zo vroeg mogelijk rekening te houden met alle aspecten van 
een product die aan de orde komen gedurende zijn levenscyclus. lndien mogelijk worden 
activiteiten, die betrekking hebben op product- en procesontwikkeling, gelijktijdig 
uitgevoerd. 
Door de functionele opdeling van de organisatie en het toepassen van projectteams, kan 
men spreken van een matrixorganisatie. 
Nieuwe projecten worden door het managementteam benoemd. Zij stelt een 
projectmanager aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering en het resultaat van het 
project. 

Configuration 
Management 

Project 
Management 

Management 

Finance 

Quality, Safety, 
Environment IUl----1----l 

Technology & 
Development 

Protobuilding & 
qualification 

Sales 

Sales Support 

Personnel 

Information 
Management 

Logistic 
Operations 

Purchasing 

Production 
Engineering 

Logistics 

Figuur 1.2: Organogram SP 

1.5 Bedrijfsprocessen 

1.5.1 Het primaire proces van SP 

Production 

Het primaire proces bij SP is op te delen in 3 productstromen. Deze productstromen zijn: 
1. Built-to-print: Producten worden gefabriceerd op basis van bestaande ontwerpen. De 

industrie is hier de voornaamste klant of afnemer. Er vindt licentiebouw plaats op basis 
van TDPs. 

2. Design-to-order: Ontwikkelingsprojecten die SP uitgevoerd op aanvraag van de klant. 
De industrie, overheid en eindgebruiker zijn hierbij de klanten. 

3. Repair & Overhaul: De repair & overhaul (R&O) productstroom heeft betrekking op 
het uitvoeren van reparaties, modificaties en onderhoud aan producten. De industrie, 
overheid en eindgebruiker zijn hierbij de klanten. 
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De orders die verbonden zijn aan de verschillende productstromen warden voor het 
grootste gedeelte in projectvorm uitgevoerd. In figuur 1 .3 is omzetpercentage van de 
verschillende ordersoorten voor 1997 weergegeven. Bijlage 3 geeft een schematisch 
overzicht van de ontwikkelingsorganisatie bij SP. 

79% 

8% 

□ Built-to-print 

□ Design-to-order 

■ Repair & Overhaul 

Figuur 1.3: Omzetpercentage per ordersoort 1997 

1.5.2 De informatiestromen in het primaire proces 
Het primaire proces wordt gestuurd op basis van interne en externe informatiestromen. 
Met externe informatiestromen wordt de uitwisseling van informatie met klanten, 
leveranciers en subcontractors bedoeld. 

Klant 
De klant wenst nauw betrokken te warden bij design-to-order projecten. Er vindt informatie 
uitwisseling plaats die betrekking heeft op ender andere de status van een project en de 
configuratie van producten. Elk product dat uiteindelijk aan de klant wordt geleverd, gaat 
vergezeld met een Product Data Package (PDP). Een PDP is een set van documenten 
die de configuratie van het geleverde product beschrijven, inclusief testrapporten, 
concessies, serialnumbers en cure dates. 

Leveranciers 
De informatie-uitwisseling die hier plaatsvindt, heeft voornamelijk betrekking op orders die 
door SP bij deze leveranciers zijn geplaatst. Elk product dat aan SP wordt geleverd, wordt 
gecontroleerd. Afkeurrapporten warden opgesteld wanneer niet aan de vereiste kwaliteit 
wordt voldaan. 

Subcontractors 
Productontwikkeling vindt plaats in samenwerking met subcontractors. Gedurende de 
gehele productlevenscyclus vindt er informatie-uitwisseling plaats. De informatie heeft 
voor een groat deel te maken met de specificaties waaraan producten moeten voldoen. 
Deze specificaties zijn gedurende het ontwikkelingsproces aan wijzigingen onderhevig. De 
ontwerpen van de subsystemen bij de subcontractors moeten op elkaar warden 
afgestemd. 

Naast deze externe informatiestromen, zijn er veel interne informatiestromen. De interne 
informatiestromen zijn recent in kaart gebracht. De informatiestromen binnen de 
ontwikkelingsafdeling (T&D) zijn niet beschreven. 
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Hoofdstuk 2 Opdrachtformulering 

2.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst de uitgangssituatie van het afstudeerproject besproken. Hierna 
volgt een uitleg van de probleemstelling bij SP. Op basis van deze probleemstelling vindt 
de opdrachtformulering plaats. In de laatste paragraaf wordt de onderzoeksmethode 
beschreven. 

2.2 Uitgangssituatie 
Sinds enkele jaren ontwikkelt SP zelf geheel nieuwe producten, waar voorheen vooral op 
basis van aangeleverde ontwerpen (TDP) werd geproduceerd. De complexiteit en omvang 
van de (produkt)gegevens is hierdoor in korte tijd sterk toegenomen. 
Het type producten dat bij SP wordt ontwikkeld en geproduceerd, eist dat de gehele 
productlevenscyclus in ogenschouw moet warden genomen. De levenscyclus van de 
producten is lang en de ontwikkeling omvat vele manjaren van gespecialiseerde kennis en 
ervaring met bijbehorende hoge kosten en lange doorlooptijd. Zowel het product als het 
proces zijn complex en daardoor kwetsbaar. Een kleine verandering van het 
productontwerp kan leiden tot het stopzetten van het geheel. Er warden hoge eisen 
gesteld aan de traceerbaarheid van producten en gegevens. Het is van groat belang dat 
de relatie tussen het product en zijn gegevens gedurende de levenscyclus warden 
beheerd. 
Er is een systematisch stelsel van procedures vereist voor het beheersen van het product 
en zijn gegevens, dat wordt gehanteerd vanaf het bedenken van het concept, via een 
gedetailleerde specificatie, ontwerp, testen, fabriceren tot en met het gebruik en 
onderhoud van dit product. Dit stelsel van procedures wordt Configuration Management 
(CM) genoemd. 

Op dit moment werkt SP hard aan het moderniseren van het bedrijf en de bedrijfsvoering. 
Daartoe zijn meerdere projecten in het leven geroepen, waaronder het PDI/CALS project 
Enige tijd geleden is het bedrijfsinformatiesysteem TRITON van Baan ingevoerd ter 
ondersteuning van de integrale bedrijfsvoering. Voor de implementatie van TRITON was 
al bekend dat dit systeem niet volledig zou kunnen voldoen aan de wensen van SP. De 
productgegevens kunnen door dit systeem niet gedurende de gehele levenscyclus warden 
beheerd. Het beheer van gegevens en met name productgegevens in het 
ontwikkelingstraject en na productie dient door een ander informatiesysteem plaats te 
vinden. 
Product Data Management (PDM) systemen kunnen op dit gebied uitkomst bieden. Deze 
systemen warden in staat geacht alle (product)gegevens te beheren. Door SP is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot invoering van een PDM systeem naast Triton. 
Na een eerste orientatie op het gebied van PDM heeft men drie PDM leveranciers een 
demonstratie laten verzorgen. Enkele karakteristieke kenmerken van de werkwijze bij SP 
zijn toen in de demonstraties verwerkt. De eerste resultaten waren positief. Een 
gelijktijdige invoering van een PDM systeem met Triton was echter niet haalbaar, zodat 
een PDM implementatie is uitgesteld en het project tijdelijk is stopgezet. 

2.3 Probleemstelling 
Het ontwikkelingsproces bij SP wil men verbeteren. In dit proces komt men vaak voor 
problemen te staan die men in eerste instantie niet had voorzien. De doorlooptijden van 
projecten zijn vaak te lang. Dit ondanks het feit dat er al CE plaatsvindt. Daarnaast is de 
status van een project op dit moment niet in een oogopslag zichtbaar. 
Er wordt vaak gewerkt met meerdere prototypes van een te ontwikkelen product. Het 
beheersen van verschillende configuraties en de daarbij behorende gegevens vergt veel 
energie. 
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Naast het feit dat men het ontwikkelingsproces wil verbeteren, zijn er vragen op het 
gebied van CM. De klant vraagt steeds vaker om CM. Het opstellen van een 
Configuration Management Plan (CMP) voor een project maakt nu vaak deel uit van een 
contract. De vraag is in welke mate het door de klant gevraagde CM afwijkt van het 
uitgevoerde CM bij SP. 
Een goed CM is voor SP van groat belang omdat men werkt met complexe producten, die 
moeten voldoen aan strenge eisen en die in de tijd aan grate veranderingen onderhevig 
zijn . In het ontwikkelingsproces dient hier dan ook veel aandacht aan te warden besteed. 

Het PDM project is weer opgestart en er is voorgesteld om nog eens nader te kijken naar 
de mogelijkheden van PDM. De functionele mogelijkheden van deze systemen nemen 
nog steeds toe. Er wordt verwacht dat PDM een groat deel van de bovenstaande 
problemen in de toekomst kan oplossen. PDM wordt als een belangrijke tool gezien om 
onder andere het CM bij SP te ondersteunen. De destijds uitgevoerde demonstraties door 
de PDM leveranciers gaven geen duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van PDM voor 
het ondersteunen van CM. Door een PDM systeem in huis te nemen, wil men hier een 
duidelijker beeld van krijgen. Wanneer de resultaten positief zijn, kan eventueel een 
implementatie plaatsvinden. 

2.4 Opdrachtformulering 
Op basis van bovenstaande situatieschets is de volgende opdracht samengesteld: 

Opdracht 

Onderzoek de eisen die aan het CM van SP worden gesteld, analyseerhet CM bij SP 
en ontwerp een CM-qoncept dat als.uitgangspunt kan worden genomen voorhet 
verbeteren van het bestaande CM in het productontwikkelingsproces en kijk tevens · 
naar de mogelij}<hed(Jn v~n PDM om dit_concept.te kunnen ondersteunen. ·· ' 

Afbakening 
• De integratie mogelijkheden van PDM met bestaande (informatie)systemen, zoals het 

CAD systeem PRO/E of TRITON warden niet bekeken. 
• De ondersteuning van PDM wordt beperkt tot de afdeling T&D. In bijlage 2 is het 

organogram van deze afdel ing te vinden. 

2.5 Stappenplan 
Voor het ontwerpen van een CM-concept en de ondersteuning van dit concept door PDM 
wordt een bepaalde werkwijze gevolgd. Het onderzoek bestaat uit de volgende zes 
stappen: 
1. Analyse CM volgens de literatuur en wat de klant op dit gebied vraagt (hoofdstuk 3). 
2. Analyse van de bestaande CM werkwijze (hoofdstuk 4). 
3. Ontwerpen van een CM-concept (hoofdstuk 5). 
4. Toepassen van het CM-concept in PDM (hoofdstuk 6) . 
5. Het beschrijven van de impact van de implementatie van dit CM-concept en PDM 

(hoofdstuk 7) . 
6. Het geven van conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). 

Van iedere stap in deze methode zal nu kort warden aangegeven wat het inhoudt en hoe 
dit onderdeel uitgevoerd zal warden. 

Stap 1 Analyse CM volgens de literatuur en wat de klant op dit gebied vraagt 
Bij deze stap wordt er gekeken water in de literatuur over CM staat geschreven. Hierbij 
wordt er gekeken naar bestaande literatuur bij SP en literatuur die in te vinden is in de 
bibliotheek en op het internet. Het onderzoek naar de eisen die de klant stelt, zal 
gebeuren op basis van het opstellen van een CMP dat vereist is voor de ontwikkeling van 
het Multi Purpose Pantser Voertuig (MPPV) en de NH90 helikopter. Het MPPV voertuig 
wordt voor de Koninklijke Luchtmacht (Klu) ontwikkeld op basis van het LVB voertuig, de 
Fennek. 
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Stap 2 Analyse van de bestaande CM werkwijze 
Op basis van de kennis die is opgedaan op het gebied van CM uit stap 1 , wordt in stap 2 
de huidige CM werkwijze bij SP geanalyseerd. De problemen en tekortkomingen in de 
bestaande werkwijze worden vastgesteld. lnformatie wordt in deze fase verkregen via 
interviews en literatuur over diverse projecten en bestaande procedures binnen SP. De 
interviews worden afgenomen met personen die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten. 

Stap 3 Ontwerpen van een CM-concept 
Op basis van de resultaten uit de voorgaande twee stappen wordt een oplossingsrichting 
gekozen om te komen tot een oplossing voor de vastgestelde problemen in de huidige CM 
werkwijze. Er wordt een CM-concept voor SP ontwikkeld dat als uitgangspunt kan worden 
genomen voor het verbeteren van het bestaande CM in het productontwikkelingsproces. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de gestelde condities waaraan de oplossing moet 
voldoen. 

Stap 4 Toepassen CM-concept in PDM 
Bij stap 4 wordt het CM-concept in een PDM systeem toegepast. Hiervoor wordt een PDM 
systeem in huis gehaald. Dit is het PDM systeem MATRIX van de MATRIX ONE 
Company. De (on)mogelijkheden van dit systeem worden bepaald. Het CM-concept in het 
PDM systeem wordt gedemonstreerd aan de organisatie. Alvorens de PDM demonstratie 
wordt een presentatie gehouden van het CM-concept. Tijdens deze presentatie wordt de 
werking en het nut van het CM-concept toegelicht. Stap 4 wordt afgesloten met een 
evaluatie van het PDM systeem. Tevens wordt er een kleine kosten/baten analyse 
uitgevoerd voor de aanschaf van PDM bij SP. 

Stap 5 Het beschrijven van de Impact van de implementatle van het CM-concept en PDM 
Bij deze stap wordt gekeken wat de consequenties zijn voor de SP organisatie voor de 
invoering van zowel de ontwikkelde methode als een PDM systeem. Om een beter beeld 
te krijgen van de impact die de invoering van PDM in een organisatie heeft , worden 
enkele bezoeken gebracht aan bedrijven die reeds een PDM systeem in huis hebben. 
Tijdens deze bezoeken wordt ook gekeken naar het CM bij deze bedrijven. 

Stap 6 Het geven van cone/us/es en aanbevellngen 
Het onderzoek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin conclusies en aanbevelingen 
worden geformuleerd. 
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Hoofdstuk 3 Literatuur Configuration Management 

3.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven wat de literatuur over CM zegt. Het wat, 
waar, waarom, wie en hoe van CM wordt verduidelijkt. In de laatste paragraaf wordt 
aangegeven wat de klant van SP vraagt op het gebied van CM. 

3.2 Wat is CM en waar wordt het toegepast? 
CM wordt toegepast in industrieen waar complexe producten warden ontwikkeld. Tot deze 
producten warden mechanische, elektronische en software producten gerekend. Concrete 
voorbeelden van complexe producten zijn: voertuigen, vliegtuigen, softwarepakketten en 
integrated circuit boards. Ontwikkeling vindt plaats in projecten met een lange 
doorlooptijd, waarbij meerdere partijen betrokken zijn . Het ontwikkelingsproces wordt 
gekenmerkt door een groat aantal wijzigingen. CM is een werkwijze die ondersteuning 
biedt bij dit proces. 
In de literatuur zijn meerdere definities voor CM te vinden. De inhoud van de definities 
komt voor het grootste gedeelte overeen. In dit verslag is gekozen voor de definitie 
volgens de EIS/IS-649 richtlijn voor CM omdat deze de strekking van CM het duidelijkst 
weergeeft. De EIS/IS-649 is opgesteld door de Electronic Industries Association 
Engineering Department. 

Definitie CM volgens EIAIIS-649 

Configuration Management is a management process for establishing and maintaining 
consist~ncy of a product's physical and functional attributes with its design and 
operational information throughout its life, · using disciplined change management. 

Vrij vertaald kan CM warden gedefinieerd als een werkwijze die gericht is op het 
consistent houden van de feitelijke fysieke en functionele producteigenschappen met de 
documenten die deze eigenschappen beschrijven gedurende de gehele levenscyclus van 
een product. Een goed wijzigingsbeleid wordt gezien als een randvoorwaarde. 

3.3 Waarom CM? 
CM kent zijn oorsprong uit de defensie- en luchtvaartindustrie. De overheid treedt hier 
vaak op als klant. De producten uit deze industrieen moeten vaak aan strenge eisen 
voldoen. Met name bij de luchtvaartindustrie warden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit 
en traceerbaarheid van producten en gegevens. 
Om het ontwikkelingsproces van complexe producten beter beheersbaar te maken, is CM 
in het leven geroepen. Er bestaan verschillende normen en richtlijnen voor CM. De 
bekendste zijn de MIL-STD-973, ISO 10007 en de EIS/IS-649. De overheid en ook steeds 
vaker niet-overheidsinstellingen vragen om CM, wanneer ze met een 
ontwikkelingsorganisatie in zee gaan. Deze organisaties wordt gevraagd een CMP op te 
stellen dat beschrijft hoe CM in een project zal warden toegepast. 
Wanneer men producten wil ontwikkelen, produceren of onderhouden waarbij 
betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, het serviceaspect en de kosten een belangrijke 
positie innemen, wordt CM als een noodzakelijke voorwaarde gezien. 
CM is een vereiste voor elk kwaliteitssysteem en is een voorwaarde voor ISO 9000 
certificering. Het is onmogelijk een kwaliteitssysteem te hebben zonder een effectief CM. 
Voordat er gekeken wordt wat de CM werkwijze inhoudt, warden eerst enkele voordelen 
van CM opgesomd volgens de EIA/IS-649. 

Voordelen van CM vo/gens EIAIIS-649 
• Productspecificaties worden vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk de 

productprestaties te meten. Voor klanten en leveranciers bestaat er een 
gemeenschappelijke definitie van het product voor verkrijging en gebruik ervan; 
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• De configuratie van een product is gedocumenteerd en hierdoor bestaat er een 
bekende basis waarop wijzigingen kunnen worden aangebracht. Besluiten zijn 
gebaseerd op correcte en huidig gangbare informatie. De reproductie mogelijkheden 
worden vergroot; 

• Producten worden benoemd en gerelateerd aan de bij het product behorende 
specificatie gegevens. Productinformatie wordt zo gemakkelijk toegankelijk; 

• Voorgestelde wijzigingen worden ge"identificeerd en geevalueerd op de impact, voordat 
er wordt overgegaan tot een wijzigingsbesluit. Stroomafwaartse verrassingen worden 
voorkomen. Hierdoor vinden kostenbesparingen plaats en wordt er tijdwinst behaald; 

• Wijzigingsactiviteiten vinden gecontroleerd plaats volgens een gedefinieerd proces. 
Kostbare fouten door een ad hoc wijzigingsmanagement worden voorkomen; 

• Productconfiguratie informatie wordt vastgelegd en beheerd gedurende de gehele 
levenscyclus. Tijdige, gangbare informatie voorkomt kostbare vertragingen en 
stilstandtijd van een product, verzekert juiste vervangings- en reparatieactiviteiten en 
vermindert de onderhoudskosten van een product; 

• Het werkelijke product wordt geverifieerd met de vereiste specificaties. Gepleegde 
wijzigingen aan een product zijn geverifieerd en vastgelegd gedurende de 
productlevenscyclus. Hierdoor wordt een hoge graad van betrouwbaarheid verkregen 
van de geregistreerde productinformatie. 

3.4 Hoe wordt CM toegepast? 
Om de geschetste voordelen van CM te behalen, worden 4 activiteiten gedurende de 
gehele productlevenscyclus uitgevoerd. Deze activiteiten zijn in figuur 3.1 weergegeven. 

Configuration 
Identification O 

· Configuration Management 

Configuration 
Control e 

Configuration Status 
Accounting O 

Figuur 3. 1: Activiteiten Configuration Management 

Configuration Audit 
8 

De productlevenscyclus wordt in een aantal fasen opgedeeld. In elke fase worden 
werkzaamheden verricht die leiden tot een (nadere) specificatie van de prestatie, 
functionele en fysieke eigenschappen van een product. Deze prestatie, functionele en 
fysieke eigenschappen worden vastgelegd in documenten. Dit kunnen verschillende type 
documenten zijn, bijvoorbeeld: tekeningen, analyse documenten, test documenten en 
interface definierende documenten. Om een complex productontwikkelingsproject te 
kunnen managen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn, is het noodzakelijk dat op 
bepaalde momenten in de tijd de specificaties van een product worden bevroren. Op een 
dergelijk moment wordt een 'snapshot' gemaakt van configuratie van een product (of een 
deel ervan) en de daarbij behorende documenten die op dat moment de specificaties van 
het product beschrijven. Deze documenten worden dan vastgelegd in een baseline. 
Volgens de ISO 10007 is de definitie van een baseline: 

Definitie baseline /SO 10007 

· A ~sellne is the ·qo[lfiguration of a pr()duct, formal/y established at a specific: point in 
time, w.hfch serves a~ reference for furl.her activities. 

Baselines maken deel uit van de productlevenscyclus. In figuur 3.2 is een 
productlevenscylus met baselines weergegeven volgens Samaras [1988]. 
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Allocated Basel ine De velopment Base line Product Basel ine 

Functional Baseline 

Concept 
e1Cploration 

Oemonstra lion 
& validalion 

Design Ba sel ine 

Preliminary 
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Detail 
design 

Prelimnary Preliminary 
Specificat ion Review De sign Revi ew 

Produci on Base l ine 

Full scale development 

Qualificat ion/ 
pro totype model 
labricalion and 

qualification testing 

Production 
fabrication 

Functional Configurat ion 
Au dit & Preproduktion 

Desi gn rev iew 

Product lifecycle 

time 

Production & 
deployment 

System Critical 
Desi gn Revi ew Des ig n Rev iew 

Ph ysical Conf iguration 
Aud it 

Figuur 3.2: Productlevenscylus en baselines [Samaras, 1988] 

Pels & Wortmann (1996] onderkennen twee verschillende soorten productlevenscycli. Er 
bestaat een productlevenscyclus van het produc~ en -exemplaar. De levenscyclus van 
een producttype is een commerciele levenscyclus en de levenscyclus van een exemplaar 
is de technische levenscyclus van een individueel product. 
De levenscyclus van een produc~ kent de volgende fasen: O definitie van eisen, 8 
ontwerp, C) ontwikkeling, o opstart, 0 reguliere fase, e afbouw, & beeindiging. 
De technische levenscyclus van een productexemplaar bestaat uit de fasen : O order, 8 
voorbereiding, C) productie, 0 distributie, 0 gebruik, 0 inzameling, & hergebruik. 
Het bestaan van een exemplaar kent een voorraad-gestuurd traject en een klantorder
gestuurd traject. In het voorraad-gestuurd traject bestaat het exemplaar, omdat de 
producent anticipeert op een klantenvraag. In het klantorder-gestuurd traject wordt de 
waarde toegevoegd, omdat de klant erom vraagt. Het punt waar het voorraad-gestuurd 
traject ophoudt en het klantorder-gestuurd traject begint, heet het Klanten-Order
Ontkoppel-Punt (KOOP). 

Wanneer men naar de productlevenscyclus volgens Samaras (1988] kijkt, valt op dat de 
twee verschillende soorten productlevenscycli door elkaar lopen. Tot de product baseline 
wordt gesproken over een produc~. Na de product baseline spreekt men van 
productexemplaren. In bijlage 4 zijn de verschillende productlevenscycli weergegeven. 

In de volgende paragrafen worden de vier CM activiteiten besproken die gedurende de 
gehele productlevenscyclus plaatsvinden . . 

3.5 Configuration Identification 
CM wordt voornamelijk toegepast bij de ontwikkeling van complexe producten. Hierbij 
wordt het totaal product opgedeeld in delen die door een contractor of meerdere 
subcontractors afzonderlijk worden ontwikkeld. Om de ontwikkeling bij subcontractors 
beter beheersbaar te maken, worden Configuration Items (Cl) onderkend. Dit gebeurt op 
basis van selectiecriteria. In bijlage 5 worden selectiecriteria genoemd. De definitie voor 
een Cl volgens de ISO 10007 is: 
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Definitie Cl volgens de ISO 10007 

A Cl is an aggregation of hardware, software, processed materials, services, or any of 
its discrete portions, that is designated for configuration management and treated as a 
single entity in the configuration management process. · 

De klant stuurt het project op basis van de onderkende Cls. De uitwisseling van informatie 
tussen subcontarctors en de klant gebeurt op basis van de vastgestelde Cls. Alleen Cl 
informatie wordt gecommuniceerd. De inhoud van de baselines bestaat uit informatie die 
betrekking heeft op de Cls. 

De activiteit Configuration Identification is volgens de MIL-STD-973 het proces van : 
• Het selecteren en vastleggen van Cls ; 
• Het identificeren van de documenten die voor het vastleggen van de specificaties van 

een Cl worden gebruikt; 
• Het toekennen van nummers en andere identificaties aan Cls en documenten die 

specificaties van een Cl vastleggen; 
• Het vrijgeven van Cls en de daarbij behorende documenten en; 
• Het vaststellen van configuratie baselines in een project voor de Cls. 

De ontwikkelde partij wordt dus gevraagd informatie uit te wisselen op Cl niveau. Intern in 
de ontwikkelende organisatie kan men de selectiecriteria ook gebruiken voor het 
selecteren van Cls. De intern geselecteerde Cls zijn voor de klant niet interessant. 
Het aantal baselines kan per project verschillend zijn. Naast het feit dat de klant baselines 
definieert in een project, kan een organisatie intern nog aanvullende baselines definieren. 
Deze baselines vallen onder het beheer van de organisatie zelf. De kl ant oefent hier geen 
invloed op uit. De inhoud van de baselines moet per project worden bepaald en 
vastgelegd. 

3.6 Configuration Control 
Configuration Control (CC) houdt zich bezig met het feitelijke wijzigingenbeheer in een 
project. Wijzigingen worden ge"identificeerd, geevalueerd, gecoordineerd en 
goedgekeurde wijzigingen worden ge"implementeerd. 

Definitie voor Configuration Control volgens Mil-STD-973 

,The 'systemaikf flroposal, justificiitlon, evaluatidn,7iofordination, apprqval or ,:- .. ,, . 
disapproval of proposed changes,ahd the implementation of all approved changes, in 
the configuration of a Cl after establish,ment of the configuration .baseline(s) for the Cl. 

Wijzigingen worden hierbij geclassificeerd. Er wordt onderscheid gemaakt in 'major' en 
'minor' wijzigingen. Wanneer een wijziging invloed heeft op de vastgelegde specificaties 
van een Cl , moet de klant op de hoogte warden gesteld. Bij dit soort projecten van 
complexe productontwikkeling is een overkoepelend orgaan aanwezig dat Cl wijzigingen 
behandelt. Dit orgaan wordt de Change Control Board (CCB) genoemd. 
De invloed van een voorgestelde wijziging op gedefinieerde interfaces, resources en de 
tijdsplanning wordt in kaart gebracht. De uiteindelijke beslissing om een wijziging te 
accepteren en door te voeren ligt voor Cls bij de klant. Binnen een organisatie moet oak 
een procedure aanwezig zijn die beschrijft hoe intern een wijziging moet warden 
ingediend, behandeld en eventueel doorgevoerd. 

3. 7 Configuration Status Accounting 
Configuration Status Accounting (CSA) is de activiteit die zich bezig houdt met het 
registreren en rapporteren van productgegevens. Volgens de EIA/IS-649: 
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Definltle Configuration Status Accounting volgens EIAl/5-649 

Configuration Status Accounting is the configuration management activityconceming 
the capture, storage and access to'informatiori needed to manage products (lnd 
product,information effectively. · · 

Er wordt informatie verschaft over de status van producten en productgegevens. Het 
eenvoudig kunnen opvragen van dergelijke gegevens vereist dat er een effectief 
informatiebeheer is. lnformatieoverzichten die aan de klant worden opgeleverd, hebben 
betrekking op: 
• lijsten met goedgekeurde documenten en identificatienummers; 
• status van wijzigingsvoorstellen, 'deviations' en 'waivers'; 
• de implementatie status van goedgekeurde wijzigingsvoorstellen en; 
• de configuratie van alle onderdelen in een Cl die deel uitmaken van de operationele 

voorraad. 

Het kunnen genereren van dergelijke overzichten is natuurlijk niet alleen voor de klant 
interessant. Projectleiders in een organisatie zijn verantwoordelijk voor het kunnen 
afgeven van deze overzichten. Hiertoe moet de organisatie wel zijn voorzien van een 
werkwijze die dit mogelijk maakt. 

3.8 Configuration Audit 
Wanneer het fysieke product ontwikkeld en geproduceerd is, moet worden nagegaan of 
aan de specificaties is voldaan. Configuration Audit (CA) is de CM activiteit die zich hier 
mee bezig houdt. Volgens de EIS/IS-649 is CA: 

Definltie Configuration Audit volgens EISl/5-649 

Configufat,ori' audit is .performed to fnspect dcic1.1ments, products and recor~s, and 
re.viewpropec:Jwes, processes·andsystems ofQperation.toauthenticate.that the · 
prod1.ict'4fequired attriputes (~rlormance requirements arid functional constraints) 
have been achieved b,v. the product and the product's design has been accurately 
documented. Sometimes divided into separate functional and physicafoudits. 

Deze definitie stipt het bestaan aan van twee type audits : een Functional Configuration 
Audit (FCA) en Physical Configuration Audit (PCA). 
De FCA is het formele onderzoek naar de functionele eigenschappen van een Cl ter 
verificatie of aan de producteisen wordt voldaan, zoals die zijn vastgelegd in de 
configuratie documenten van deze Cl uit de functional en allocated design baseline [MIL
STD-973, 1984). De PCA is het formele onderzoek naar de 'as-built' configuratie van een 
Cl ter verificatie van de configuratie documenten die deze Cl beschrijven. Deze audits 
worden meestal uitgevoerd in het bijzijn van de klant. Hierover moeten in een project 
afspraken worden gemaakt en in het contract worden vastgelegd. 

Naast audits vinden er ook 'reviews' plaats. In figuur 3.2 zijn verschillende reviews 
genoemd. Hierbij wordt de progressie in het ontwikkelingstraject geevalueerd. Enkele 
mogelijke reviews zijn [Samaras, 1988]: 
• Preliminary Specification Review: Een eerste review van de specificaties waaraan het 

te ontwikkelen product moet voldoen vindt plaats. Dit gebeurt nadat er onderzoek is 
gedaan naar de operationele eisen waaraan een product moet voldoen en systeem 
afwegingsanalyses en Logistic Support Analyses (LSA) hebben plaatsgevonden; 

• System Design Review: wordt uitgevoerd voordat men overgaat naar de design en 
development fase. Er wordt gekeken of de baseline compleet is; 

• Preliminary Design Review: klant bekijkt het basis Cl ontwerp ter acceptatie van de 
gekozen engineering aanpak. Tekeningen en testdata specificaties worden hierbij 
beoordeeld; 

• Critical Design Review: Formele review door de klant waarbij goedkeur wordt gevraagd 
voor de ontworpen Cls, die nu klaar zijn voor protobouw en/of productie. 
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3.9 Wat vragen de klanten van SP op het gebied van CM? 
Om te bepalen welke eisen SP klanten stellen aan CM, zijn een aantal contracten van SP 
voor de ontwikkeling van nieuwe producten geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar 
contracten voor beide type industrieen, zowel luchtvaart als voertuigen. 

Bij luchtvaart is met name gekeken naar het NH90 project. Voor dit project is door de NHI 
een CMP opgesteld waaraan de contractor (NHI), subcontractors (Agusta, ECO, ECF en 
Fokker) en leveranciers van deze subcontractors (o.a. SP) zich moeten houden 
gedurende de ontwerp- en ontwikkelingsfase. De klant is in dit project de NAHEMA. 
Het CMP beschrijft de CM organisatie, procedures en verantwoordelijkheden voor het 
management van de configuratie van de NH90 helikopter. In dit project wordt er gewerkt 
met baselines. Omdat SP een leverancier is in dit project moest er een CMP warden 
opgesteld dat het CM van SP beschrijft in dit project. Het CM in het totale project is 
gebaseerd op diverse richtlijnen voor CM, waaronder de MIL-STD-973. 
Bij andere luchtvaart-projecten wordt er niet volgens een dergelijk CMP gewerkt. 

Bij de voertuig ontwikkelingsprojecten is voor de ontwikkeling van het MPPV voertuig 
contractueel verplicht een CMP op te stellen voor dat project, conform MIL-STD-973. In 
het MPPV contract worden baselines genoemd die aan de klant moeten worden 
opgeleverd. Bij het ontwikkelingsproject van de Fennek wordt niet gewerkt met een CMP 
volgens een bepaalde richtlijn voor CM. Er wordt ook niet gewerkt met baselines, omdat 
de klant hier niet om heeft gevraagd. 

Uit dit onderzoek blijkt dat niet in elk project wordt/is gevraagd om CM volgens een 
bepaalde CM richtlijn. Wanneer dit wel het geval is, moet CM voldoen aan MIL-STD-973. 
De projecten waar wel een CMP volgens MIL-STD-973 moest/moet warden opgesteld zijn 
zeer recente projecten of projecten die nog moeten warden opgestart. CM is dus iets waar 
de klant met name de laatste jaren om is gaan vragen. 
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Hoofdstuk 4 Analyse bestaande CM werkwijze 

4.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt de bestaande CM werkwijze bij SP bekeken. Eerst wordt nog even 
stilgestaan bij het wat en waarom van CM bij SP. Hierna wordt er gekeken naar de huidige 
CM werkwijze, de tekortkomingen worden vastgesteld en de gevolgen hiervan worden 
aangegeven. Hierna worden uitgangspunten gedefinieerd voor het ontwerp van een CM
concept voor SP, waarmee de vastgestelde tekortkomingen kunnen worden opgelost. 

4.2 Het wat, hoe en waarom van CM? 

Wat is CM? 
CM is dus een werkwijze die gehanteerd in projecten waar complexe producten worden 
ontwikkeld. Het is van belang dat de gehele productlevenscyclus in ogenschouw wordt 
genomen. De projecten worden daarnaast nog gekenmerkt door het feit dat er vaak veel 
organisaties bij betrokken zijn en de klant een grote invloed heeft op de uitoefening. Door 
toepassing van CM in een project wordt getracht de configuratie van een product 
gedurende de gehele levenscyclus te beheren. Deze cyclus is langer dan de projectduur. 
De complexe CM techniek wordt opgedeeld in 4 activiteiten: Configuration Identification, 
Configuration Control, Configuration Status Accounting en Configuration Audit. 
CM maakt gebruik van baselines en Cls om de beheersing van de productconfiguratie 
met behulp van deze 4 activiteiten gedurende de gehele levenscyclus mogelijk te maken. 
Er zijn diverse richtlijnen en normen voor CM. 

Hoe zou het CM bij SP eruit moeten zien? En waarom? 
Het CM bij SP zou moeten voldoen aan de diverse richtlijnen en normen voor CM? Hier 
zijn ondermeer de volgende beweegredenen voor aan te dragen. 

Beweegreden 1 
De klanten van SP vragen om CM dat voldoet aan een bepaalde CM norm. Om aan deze 
verplichting te kunnen voldoen, moet de organisatie werken volgens de 4 activiteiten van 
CM. 

Beweegreden 2 
De producten van SP zijn complex en moeten vaak voldoen aan strenge eisen. Daarnaast 
kennen de producten een lange levenscyclus en is het van belang dat de configuratie 
gedurende deze cyclus te allen tijde traceerbaar is. 

Beweegreden 3 
De diverse processen, zoals het ontwikkelings- en productieproces, moeten beheerst en 
gestructureerd verlopen om de kwaliteit van het te leveren product te kunnen garanderen. 
CM gaat uit van gestructureerde en beheerste processen. 

Met in acht name van de bovenstaande feiten is er gekeken naar het CM bij SP. Er is 
gekeken waar de CM in organisatie is ondergebracht en hoe de 4 CM activiteiten nu 
worden uitgevoerd. 

4.3 CM bij SP 
Nieuwe ontwikkelingsprojecten als het NH90 en MPPV project zijn de grondleggers 
geweest voor de creatie van een CM discipline binnen de organisatie. Deze discipline is 
ondergebracht bij de afdeling QSE. De discipline is voornamelijk gericht op het 
wijzigingenbeheer van producten en documenten. Hiermee wordt met name bedoeld het 
beheer van stuklijsten en tekeningen. Omdat op dit moment veel producten in de 
protobouwfase verkeren, wordt dit als een belangrijke taak gezien. De protobouwfase 
wordt gekenmerkt door veel wijzigingen. 
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Voor het NH90 en MPPV project zijn CM managers aangesteld. Een omschrijving van de 
functie van CM manager is er niet. 
Er is geen formeel orgaan, zoals een CCB, dat per project WVs behandelt en beoordeelt. 
Evenmin wordt er onderscheid gemaakt in major en minorwijzigingen. 

De uitvoering van CM vindt niet formeel plaats volgens de 4 onderkende activiteiten. 
Deze activiteiten warden als zodanig niet onderkend. Bepaalde aspecten van deze 4 
activiteiten vinden wel plaats, maar warden niet gezien in het grotere samenhangende 
geheel dat CM heet. In de volgende paragrafen warden de 4 CM activiteiten, zoals die bij 
SP warden uitgevoerd, besproken. Er is een groot verschil in de werkwijze tussen de 
afdeling luchtvaart en voertuigen. Dit wordt ook in de volgende paragrafen aangegeven. 

4.4 Configuration Identification 
In het kort gezegd is Configuration Identification de activiteit die Cls, Configuratie 
Documenten (CD) en de diverse baselines van een project identificeert en vastlegt. 
Tevens wordt de inhoud van de baselines bepaald. Voor de Cls en CDs wordt een 
coderingswijze vastgelegd die voor dat project gelden. De relatie tussen de Cls, Cds en 
de baselines moet warden aangegeven. 

Wanneer er naar het ontwikkelingsproces van SP wordt gekeken, valt op dat deze geen 
baselines kent (bijlage 6). Bij het NH90 project, afdeling luchtvaart, wordt er wel met 
baselines gewerkt. Het is het enige project binnen SP waar gewerkt wordt met baselines, 
Dit gebeurt in navolging van het CMP dat door NHI voor dit project is opgesteld. NHI 
hebben de baselines en de inhoud ervan vastgesteld voor dit project. Wat de bedoeling 
van de baselines in CM is, wordt niet onderkend. Het NH90 project kent dan ook in feite 
alleen externe baselines. 
Het NH90 project kent ook Cls . De Cls zijn in eerste instantie van buiten opgelegd. 
Gedurende het project heeft SP nog meer Cls aangewezen. Dit is gebeurd op basis van 
het selectiecriterium van de LR Us. Voor het NH90 landinggear en intermediate gearbox 
zijn LRUs vastgesteld. LRUs zijn Line Replaceable Units. Dit zijn samenstellingen op het 
laagste niveau in een subsysteem die van belang zijn voor onderhoudsdoeleinden. 
Voor dit project is een handboek samengesteld door de NHI voor de codering van Cls en 
onderliggende samenstellingen en documenten. Er bestaat ook een document classificatie 
NH90. Er is een duidelijke classificatie van documenten aanwezig in dit project. De relatie 
tussen Cls en CDs is in het NH90 project gewaarborgd door ze te relateren aan eenzelfde 
Work Breakdown Structure (WBS) nummer. Elk Cl en CD heeft ook een WBS nummer. 
Bij andere projecten op de luchtvaartafdeling wordt geen gebruik gemaakt van baselines, 
Cls en daaraan gerelateerde CDs. 

Bij de afdeling voertuigen wordt niet gewerkt met baslines en Cls. In het CMP plan dat 
recent voor het MPPV is opgesteld, wordt aangegeven dat voor dit project Cls zullen 
warden vastgesteld. Dit zal gebeuren op basis van selectiecriteria in de MIL-STD-973 en 
de ISO 10007. In dit project zal ook warden gewerkt met baselines. Het vaststellen van de 
inhoud van een baseline wordt aan SP overgelaten in overleg met de klant. Er wordt ook 
in vermeld dat er een coderingswijze voor documenten en producten zal warden 
vastgesteld. 

Voor beide afdelingen geldt dat er geen afspraken zijn over de codering van documenten 
en producten (behalve NH90). Met uitzondering van tekeningen die een X-nummer 
krijgen. Het product op de tekening krijgt hetzelfde X-nummer. Een X-nummer geeft aan 
dat het gaat om een protobouwproduct. Wanneer een product gekwalificeerd is, krijgen de 
tekening en het product een ander nummer. 
De codering van de overige documenten vindt plaats naar eigen inzichten of op basis van 
afspraken die per project of afdeling zijn gemaakt. Er is bij SP als zodanig geen 
classificatie van documenten. Dit ligt althans nergens vast. Hoe de relatie tussen 
documenten en producten in stand wordt gehouden is niet bekend. 
Er wordt niet gesproken over CM van proces gerelateerde gegevens, zoals 
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gereedschappen, werkinstructies en machines die benodigd zijn voor de productie van 
producten. Het beheer van documenten, buiten tekeningen om, is niet duidelijk geregeld. 
De werkwijze bij ontwikkelingsprojecten is gebaseerd op instructies in het T&D handboek. 
Deze instructies zijn st erk verouderd en dekken niet alle aspect en van CM af. Sommige 
personen zijn niet eens op de hoogte van de instructies. 
Voor beide afdelingen geldt ook dat de klant vaak om meerdere coderingen vraagt, zoals 
een LSA-nummer of NATO-stocknummer. Als gevolg hiervan zal er in een project dan 
ook onoverkomelijk gewerkt warden met meerdere coderingen. 

4.5 Configuration Control 
CC houdt zich bezig met het beheerst afhandelen van WVs van producten en 
documenten. 

Voor het NH90 project zijn er duidelijk afspraken hoe een WV extern moet warden 
ingediend. Dit ligt vast in het CMP NH90. Het indienen en behandelen van een VW intern 
bij SP geschied volgens T&D procedures die sterk is verouderd. De status van een WV is 
nu niet direct te traceren. Zoals al eerder vermeld is er geen sprake van een CCB bij SP. 
In het NH90 project is ook vastgelegd hoe een goedgekeurde wijziging doorwerkt in de 
codering van Cls en de daarin voorkomende samenstellingen. Hiervoor is een Form Fit 
and Function (FFF) procedure aanwezig in dit project. 
Voor het extern indienen (bij de klant) van waivers en deviations bestaat een procedure in 
het NH90 project. Voor het intern opstellen, beoordelen en afhandelen van waivers en 
deviations bestaan kwaliteitsprocedures. 
De producten van de afdeling luchtvaart moeten aan strenge (veiligheids-)eisen voldoen. 
Door de strenge eisen die warden gesteld wordt er op deze afdeling over het algemeen · 
volgens striktere regels gewerkt. Wijzigingen warden dan ook goed gedocumenteerd. 

Voor de afdeling voertuigen geldt hetzelfde als voor de afdeling luchtvaart. De procedure 
voor WV is sterk verouderd. Op dit moment is er binnen de organisatie geen procedure 
die beschrijft hoe moet warden omgegaan met FFF wijzigingen van een product. 
Voor het MPPV project is een procedure beschreven waar volgens WVs bij de klant 
warden ingediend en behandeld. 

In de SP organisatie kan iemand die problemen tegen het lijf loopt bij bepaalde producten 
een Problem Report (PR) indienen. Hiervoor bestaat een procedure. Een PR kan leiden 
tot een WV. 

4.6 Configuration Status Accounting 

Het generen van status overzichten gebeurt door middel van CSA. Het registreren en 
rapporteren van productgegevens staat hierbij centraal. 

Voor het NH90 project moet er diverse overzichten warden gegenereerd voor de klant. 
Hiertoe wordt er door constructeurs diverse bestanden decentraal bijgehouden op hun PC. 
Deze bestanden geven een overzicht van baselines en stuklijsten van het landing gear en 
de intermediate gearbox. In de overzichten warden de documenten genoemd die op dat 
moment geldig zijn voor een Cl. Tevens wordt er een overzicht bijgehouden van WVs in 
het project. Aan WVs wordt een status gegeven in dit project. De WVs hebben dan wel 
betrekking op Cls. 
Engineers beheren zelf de documenten die voor een bepaalde Cl warden opgesteld. 
Voor de overige projecten binnen de gehele SP organisatie geldt hetzelfde als voor het 
NH90 project. Aan producten of documenten wordt intern geen status gegeven bij SP. 
Het genereren van projectoverzichten kost veel moeite. Mede doordat gegevens 
decentraal warden beheerd en er geen status aan documenten en producten wordt 
gegeven. 
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4. 7 Configuration Audit 
Voor het NH90 project worden diverse reviews uitgevoerd in ·het ontwikkelingsproces. Ook 
hier vindt een PCA en een FCA plaats volgens het contract. De reviews worden gehouden 
voor het bereiken van een baseline. Voor andere projecten binnen de luchtvaart geldt dit 
niet. 
Voor het MPPV project moeten ook diverse review en audits worden uitgevoerd, In het 
contract worden ze vermeld. Voor andere projecten ligt dit niet vast in een contract. 
Een intern review proces op afgesproken momenten in het ontwikkelingsproces bestaat er 
niet of nauwelijks. In het algemeen vinden er intern vrijwel geen reviews plaats. En 
wanneer dit wel gebeurt, worden ze niet altijd vastgelegd. 
Wanneer een product is geassembleerd vindt er wel een PCA plaats. Hiervoor is een 
kwaliteitsprocedure. Voor een FCA bestaat nog geen procedure aanwezig. 
Bij T&D wordt nog niet gewerkt met reviews op het niveau van een totaal product. Het 
komt dan ook voor dat aan de totale specificaties van een product niet kan warden 
voldaan, omdat de specificaties van subsamenstellingen afzonderlijk vaak niet duidelijk 
zijn vastgelegd. 

4.8 Tekortkomingen in de huidige CM werkwijze 
De analyse van de bestaande CM werkwijze heeft een aantal tekortkomingen naar boven 
gebracht. Deze tekortkomingen zijn voor een groot deel het gevolg van het afwezig zijn 
van een duidelijk gestructureerd productontwikkelingsproces dat tevens voldoet aan de 
gestelde CM normen en dat voor ieder project opnieuw kan worden gehanteerd. 
Dit is het kernprobleem waar de organisatie nu mee te maken heeft. 

De gevolgen van het afwezig zijn van een gestructureerd ontwikkelingsproces dat voldoet 
aan de gestelde CM eisen, zijn ondermeer dat: 
• aan de vraag van de klant niet kan warden voldaan. Deze vraagt om een CMP, waarop 

de organisatie ge-audit wordt. Na het opstellen van een CMP voor het MPPV project 
blijkt dat een aantal procedures niet aanwezig of sterk verouderd zijn; 

• de werkwijze per project erg verschillend is. Er is niet een werkwijze die voor elk 
project wordt gehanteerd. Procedures worden dan ook niet altijd door iedereen 
nageleefd. Bij sommige personen zijn bepaalde procedures zelfs niet bekend. Een 
aantal CM procedures is daarnaast sterk verouderd; 

• er in het algemeen kan worden gezegd dat men zelf nog niet goed weet wat CM 
precies inhoudt. De 4 activiteiten worden als zodanig niet erkend. Er is geen 
(eenduidig) antwoord op vragen als: "Wat is een Cl, waarom is het een Cl en wat zijn 
baselines?". Men niet werkt volgens een bepaalde richtlijn of norm voor CM 

• er geen productlevenscyclus met baselines is gedefinieerd in de organisatie in relatie 
met CM; 

• er bij het NH90 project wel volgens CM principes en normen wordt gewerkt, maar 
impliciet. Het concept is van buitenaf opgelegd. Binnen de organisatie leeft dit echter 
niet. Het CM met baselines en Cls wordt hier in feite alleen voor de klant gedaan; 

• CM bij SP vooral wijzigingenbeheer inhoudt. Andere aspecten van CM worden niet of 
nauwelijks onderkend of toegepast; 

• het verschil in werkwijze tussen de afdeling voertuigen en luchtvaart relatief groot is. 
Wanneer iemand van de ene naar de andere wordt verplaatst, ervaart hij dit als het 
ware als een cultuurschok. Er wordt gestreefd naar een werkwijze binnen de gehele 
organisatie; 

• het management van (digitale) data op dit moment nog te wensen over laat. Met name 
de plaats van de documenten en de toegang hiertoe wordt niet altijd evengoed 
beheerd. lnformatie wordt ook vaak nog decentraal opgeslagen. Het komt dan ook 
voor dat er wordt gewerkt met verouderde informatie; 

• de relatie tussen producten en documenten, buiten de tekeningen om, niet duidelijk 
wordt beheerd; 

• er op dit moment in een te vroeg stadium tot ontwikkeling wordt overgegaan van detail 
ontwerp, terwijl daarvoo_r nog niet alle specificaties aanwezig zijn. Dit brengt grote 
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risico's met zich mee. De gietstukken en mallen kennen bijvoorbeeld een lange 
levertijd. Het is zaak dat de specificaties van deze producten in een vroeg stadium 
warden vastgesteld. Het vertalen van de specificaties van het eindproduct naar 
systeemniveau en lager wil men in de toekomst beter laten plaatsvinden. Hiertoe gaat 
men zich verdiepen in Systems Engineering (SE); 

• het invoeren van productwijzigingen gepaard gaat met veel administratieve 
rompslomp. Het TRITON systeem ondersteunt op dit gebied niet de gewenste 
werkwijze; 

• er nog niet gewerkt wordt met status van producten, documenten en WVs. Het generen 
van de gewenste statusoverzichten is een probleem. Vaak is men dagen bezig voordat 
men een gewenst statusoverzicht kan geven van een bepaald project. Dit komt mede 
door het feit dat veel gegevens niet centraal warden bewaard en aan producten en 
documenten geen status wordt gegeven. Mensen werken soms dan ook met of op 
basis van verouderde informatie; 

• men, nadat een product gebouwd is en klaar is om naar de klant te warden verzonden, 
vaak nog veel tijd kwijt is met het achterhalen van de juiste configuratie. Er moet 
warden gekeken of de onderdelen die op de Kontrole Geleide Kaart (KGK) staan ook 
werkelijk zijn ingebouwd; 

• er in het ontwikkelingsproces weinig reviews plaatsvinden. En als ze plaatsvinden 
warden ze niet altijd gedocumenteerd; 

• de ontwikkelingsprojecten vaak een veel grotere doorlooptijd kennen dan gepland. 

Wanneer alleen naar CM wordt gekeken, ontbreekt op dit moment de algehele visie rond 
deze werkwijze. Een aantal procedures die van belang zijn bij deze werkwijze zijn wel 
aanwezig. Wat nu ontbreekt, is: 
• een procedure die het toekennen van een formele status aan documenten en 

producten beschrijft, inclusief de betekenis van de status en de workflow van het 
document of product; 

• een eenduidige procedure voor het coderen van documenten en producten, inclusief 
de revisiecodering. Hierbij is het van belang dat wordt aangegeven hoe documenten 
aan producten warden gerelateerd; 

• een procedure voor een WV. Er wordt intern nog geen verschil gemaakt tussen major 
en minor wijzigingen. Dit zelfde geldt voor deviations en waivers; 

• een FFF procedure die aangeeft hoe te handelen bij elk WV met van het type major en 
minor; 

• een procedure die de productlevenscyclus beschrijft, inclusief de verschillende 
baselines en de inhoud van de diverse baselines; 

• een procedure die aangeeft wat Cls bij SP zijn en hoe ze in een project warden 
bepaald (welke selectiecriteria?); 

• een procedure die de diverse reviews in de productlevenscyclus beschrijven; 
• een procedure die aangeeft hoe interfaces warden gedefinieerd en vastgelegd. 

Het afwezig zijn van deze procedures komt mede door het feit dater nu, met name intern, 
niet gewerkt wordt met Cls, baselines, een CCB en andere zaken die komen kijken bij 
CM. 
In het volgende hoofdstuk wordt naar een oplossingsrichting voor het kernprobleem 
gezocht. 
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Hoofdstuk 5 Concept Configuration Management SP 

5.1 lnleiding 
In hoofdstuk vier is het kernprobleem aangegeven waar SP mee te maken heeft. Op dit 
moment is er geen duidelijk gestructureerd productontwikkelingsproces dat voor een 
project wordt gebruikt. Deze constatering heeft tot gevolg gehad dat er een kleine accent 
verschuiving heeft plaatsgevonden in de afstudeeropdracht. Voor het kernprobleem is 
naar een oplossing gezocht. 
De oplossing voor het kernprobleem wordt gezocht in het toepassen van CM volgens 
bestaande CM normen als de MIL-STD-973 en de ISO 10007. Bij dit CM wordt de gehele 
productlevenscyclus in ogenschouw genomen en worden producten ontwikkeld volgens 
een duidelijk gedefinieerd en gestructureerd proces. De oplossing wordt vertaald in een 
CM-concept voor SP. 
Het doel dat met het concept wordt nageleefd, is : 
• Het CM-concept moet resulteren in een gestructureerd productontwikkelingsproces; 

De condities waaraan het concept moet voldoen, zijn: 
• Aan gestelde CM eisen door de producten, processen en klanten van SP moet warden 

voldaan ; 
• Het concept moet als basis kunnen dienen voor de gehele organisatie; 
• Er moet rekening worden gehouden met de diverse soorten projecten bij SP. 

In paragraaf 5.2 warden enkele opmerkingen geplaatst over de productlevenscyclus in het 
concept. Het verschil tussen baselines en mijlpalen wordt in de daaropvolgende paragraaf 
uitgelegd. Vervolgens wordt een licht geworpen op de verschillende productstructuren die 
in relatie tot CM en het productontwikkelingsproces bij SP kunnen warden onderkend. 
Hierna wordt de CM productlevenscyclus besproken, zoals die in dit concept wordt 
gebruikt. Welke baselines er in een SP project voorkomen wordt in paragraaf 5.6 
besproken. De vier CM activiteiten warden vervolgens beschreven. 
Er wordt In dit hoofdstuk wordt oak gekeken naar de relatie tussen CM, SE en Risico 
Management (RM), en hoe CM past binnen CE. In de laatste twee paragrafen wordt 
bekeken wat de relatie tussen SE, RM en CM is. 

5.2 Productlevenscyclus 
Er bestaan twee verschillende soorten levenscycli van een product. De levenscyclus van 
een producttype en een productexemplaar. In paragraaf 3.4 is dit toegelicht. De 
productlevenscyclus in het concept is een combinatie van deze twee levenscycli. CM 
wordt namelijk toegepast in beide productlevenscycli. Niet alleen bij de ontwikkeling van 
een nieuw vliegtuigtype speelt CM een voorname rol, maar oak tijdens de gehele 
gebruiks- en onderhoudsfase van elk geleverd vliegtuig . In bijlage 7 is de 
productlevenscyclus weergegeven die in dit concept wordt gehanteerd. De verschillende 
fasen en baselines in deze productlevenscyclus worden later besproken. Wanneer men 
naar deze cyclus kijkt, kan men constateren dat in het eerste deel wordt gesproken van 
producttypes en in het tweede deel van productexemplaren. 

5.3 Baselines & mijlpalen 
Baselines zijn de fundamentele basis van CM. Baselines warden bij CM gehanteerd om 
het ontwikkelingsproces van complexe producten effectief te kunnen managen. Om een 
project goed te kunnen managen is het noodzakelijk dat de doelstellingen en 
uitgangspunten op het gebied van projectkosten- en planning en prestatie-eisen van een 
producttype warden vastgelegd. Baselines dienen hierbij als hulpmiddel. 
In dit verslag wordt een definitie van een baseline gehanteerd die sterk gerelateerd is aan 
de definitie volgens de EIA/IS-649 en de MIL-STD-973. In de lijst met termen warden 
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deze definities genoemd. De definitie van een baseline die in dit concept wordt 
gehanteerd, luidt: 

Definitie baseline in concept 

Een baseline ls een consistente set van configuratie documenten die de configurat(e, 
van een of meerdere items beschrijft. 

Een item kan een product, (sub)systeem, samenstelling of monodeel zijn in dit concept. 
Een product bestaat uit een of meerdere systemen. Systemen bestaan uit subsystemen 
en deze subsystemen bestaan weer uit een of meer samenstellingen. Een samenstelling 
tenslotte bestaat uit twee of meer monodelen (figuur 5.4). 

De CDs in een baseline beschrijven bepaalde prestatie, functionele en fysieke 
specificaties van een item. Tot deze specificaties behoren ook processpecificaties die 
benodigd zijn om een item te verwerven. CDs hebben dus betrekking op producten, 
(sub)systemen, samenstellingen of monodelen. Een CD behoort dus tot een baseline en 
een item. In paragraaf 5.7.4 wordt het verschil tussen CDs en documenten verklaard. 
De diverse baselines en inhoud ervan worden aan het begin van een project vastgelegd. 
Bij de start van het project bestaan de baselines dus uit CDs die nog geen inhoud 
bezitten. CDs die specificaties (eisen) van het product vastleggen, zullen eerder een van 
inhoud zijn voorzien dan de CDs die bij (sub)systemen, samenstellingen of monodelen 
behoren. 

De eerste baseline in het CM-concept bestaat uit documenten die voornamelijk de 
specificaties van het product vastleggen. In de daaropvolgende baseline zitten CD die 
voornamelijk de specificaties op (sub)systeemniveau vastleggen. Vervolgens komt een 
baseline met CDs die de specificaties tot en met het laagste niveau beschrijven, de 
monodelen 

In dit concept heeft zowel een baseline als een CD een status. Dit wordt in paragraaf 5.9 
besproken. Een CD wordt op een bepaald tijdstip volledig bevonden en formeel 
goedgekeurd. Het verkrijgt dan de status "approved'. Wanneer de CDs die tot een 
bepaalde baseline behoren allemaal volledig bevonden en formeel goedgekeurd zijn, kan 
een baseline worden bevroren. Dit bevriezen houdt in dat op een bepaald moment in de 
tijd een 'snapshot' wordt gemaakt van de documenten in de baseline en als kopie in het 
archief wordt opgeslagen. De laatst geldige revisie (is gelijk aan de term versie in het 
geval van documenten) van een CD wordt dan meegenomen in de baseline. Een baseline 
krijgt dan de status "frozen". Een bevroren baseline dient te worden gezien als een 
uitgangspunt voor doelbewust kunnen uitvoeren van vervolg activiteiten in een project 
voor alle betrokken partijen. Een bevroren baseline is een uitgangspunt waarop 
toekomstige wijzigingen van CDs kunnen plaatsvinden. Een baseline met goedgekeurde 
wijzigingen van CDs vormen de nieuwe geldige definitie van een item. 

In het CM-concept wordt onderscheid gemaakt in interne en externe baselines in een 
project. De interne baselines zijn baselines van SP. De CDs in deze baselines beschrijven 
de configuratie van alle items die door SP worden ontwikkeld en geproduceerd. Deze 
baselines bevatten alle informatie die er tijdens de levenscyclus van een item worden 
gegenereerd. 
De externe baselines zijn baselines van de klant. Deze baselines bestaan uit CDs die de 
configuratie van Cls beschrijven. In feite is dit een selectie van de CDs uit de interne 
baselines van SP. In paragraaf 5.7 wordt uitgelegd wat Cls zijn en wat in dit concept Cls 
zijn voor SP. De externe baselines zijn een hulpmiddel van de klant om een project te 
sturen. Voor het wijzigen van een bevroren externe baseline is toestemming nodig van de 
klant. Wanneer een CD van een Cl dermate wijzigt, is toestemming van de klant nodig. 

De interne baselines zijn een middel om het productontwikkelingsproces te sturen en 
beheersen. Om te komen tot productspecificaties die worden vastgelegd in CDs, moeten 
activiteiten worden uitgevoerd. Elk CD brengt dus werkzaamheden met zich mee. Op 

Pagina 22 



SP 
Hoofdstuk 5 Concept Configuration Management SP r 

basis van de CDs die men per baseline moet opleveren, kan men werkpakketten 
vaststellen die men weer aan werknemers kan toewijzen. Een CD kan zijn een tekening 
die voor een item moet warden gemaakt. Deze tekening kan dan deel uitmaken van een 
werkpakket van een constructeur. In bijlage 8 wordt in een figuur de relatie tussen interne 
en externe baselines en activiteiten weergegeven. 
Met activiteiten die in elkaars verlengde liggen, kan warden gestart alvorens een baseline 
bevroren wordt. CE wordt niet belemmerd door te werken met baselines in dit concept. 

Een bevroren baseline maakt deel uit van de projectplanning en wordt als zodanig 
ge"identificeerd als een mijlpaal in het projectplan. In een projectplan geeft men met 
behulp van mijlpalen aan wanneer men verwacht een baseline te kunnen bevriezen. Bij 
een functional baseline (FB) hoort dus een mijlpaal in het projectplan die als beschrijving 
heeft dat men op dat tijdstip verwacht de FB te kunnen bevriezen. 

5.4 Productstructuren SP 
Producten kennen meerdere soorten structuren. Afhankelijk van de positie van waaruit er 
naar een product wordt gekeken, bestaat er een andere structuur. En constructeur kijkt 
met andere ogen naar een product dan bijvoorbeeld een productiemanager. De 
verschillende productstructuren die er nu impliciet, dan wel expliciet warden onderkend bij 
SP, zijn: 
• een functionele structuur; de functionele opdeling van een product in deelsystemen, 
• een As-Designed-structuur: de structuur van het product zoals het ontworpen is door 

een constructeur, 
• een To-Build-structuur: de structuur van het product zoals het zal warden gefabriceerd 

door de productieafdeling, 
• een As-Built-structuur: de structuur van het product zoals het gefabriceerd is, 
• een Logistic Support Analysis (LSA) structuur: de structuur van een product zoals die 

wordt gebruikt voor het onderhoud. 

Aan dit rijtje kunnen nog meer structuren warden toegevoegd, zoals een eisen-structuur. 
Deze structuur speelt een belangrijke rol bij Systems Engineering (SE). Wanneer men 
zich bij SP in de toekomst op SE gaat richten, zal deze structuur worden toegevoegd aan 
het rijtje. Er is een sterke relatie tussen de functionele en de eisen-structuur. 
Per project moet gekeken worden welke structuren een rol spelen. In paragraaf 5.7.2 
worden voorbeelden gegeven van functionele productstructuren voor de ontwikkeling van 
een landingsgestel en een compleet voertuig. In een functionele structuur warden Cls 
aangewezen in dit concept. De samenhang tussen de diverse productstructuren en 
baselines wordt in paragraaf 5.5 besproken. 

5.5 Productlevenscyclus, baselines & mijlpalen in concept 
De productlevenscyclus die wordt gehanteerd om het productontwikkelingsproces te 
structureren wordt nu besproken. In figuur 5.1 is deze levenscyclus weergegeven met de 
verschillende fasen, baselines en mijlpalen. 
Elk project bij SP kent zijn eigen fasen, baselines en mijlpalen uit deze levenscyclus. In 
paragraaf 5.6 wordt dit uitgelegd. Eerst wordt de gehele productlevenscyclus van het 
concept uitgewerkt. In deze cyclus warden de volgende baselines onderkend: 
1. functional baseline (FB); 
2. allocated design baseline (ADB); 
3. development baseline (DB); 
4. production baseline (PRB); 
5. product baseline (PB); 
6. maintenance baseline (MB). 

In dit concept is gekozen voor deze 6 baselines omdat dit het beste aansluit bij de fasen in 
het ontwikkelingsproces, zoals dat nu bij SP bekend is. 
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Figuur 5. 1: Productlevenscyclus concept 
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Voordat de productlevenscyclus verder wordt uitgewerkt, wordt een paragraaf besteed aan 
de aanname die is gemaakt met betrekking tot de baselines in het concept. 

5.5.1 lnhoud van elkaar opvolgende baselines 
In dit CM-concept is gesteld dat de inhoud van baseline mede wordt bepaald door de 
baseline die eraan vooraf gaat. De inhoud van baseline [B] wordt overgenomen in 
baseline [B + 1 ]. De opvolgende baseline omvat de inhoud van de voorgaande. De 
gedachte daarbij is dat baseline [B + 1] gezien moet warden als een gedetailleerdere en 
uitgebreidere beschrijving van een product en zijn (sub)systemen, samenstellingen en 
monodelen, en daarmee een aanvulling is op baseline [B]. De CDs uit baseline (B + 1] 
warden in baseline [B + 2) overgenomen. Dit herhaalt zich tot en met de laatste basline in 
de productlevenscyclus. In figuur 5.2 is dit weergegeven. In de figuur is !!.. het verschil in 
aantal CDs tussen baseline B en de direct daarop volgende baseline 

aantaf 
CDs 

. _· Jo. 

.. J t, 

I m . .. : .. --~~-----~-----------
8 8+1 8 •2 tijd 

Figuur 5.2: lnhoud baselines 

5.5.2 Studiefase en de Functional Baseline 
De Functional Baseline (FB) is de eerste baseline in het CM-concept wanneer wordt 
gekeken naar de totale levenscyclus van een product. Een bevroren FB sluit de eerste 
fase, de studiefase, in levenscyclus van een producttype af. 
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In feite gaat er nog een fase aan vooraf waarin de noodzaak wordt vastgesteld tot het 
ontwikkelen van een nieuw systeem. Het is de fase waarin marktonderzoek plaatsvindt. In 
de levenscyclus is deze fase opgenomen. Wanneer deze fase positief wordt afgesloten, 
komt men in de studie fase. Het afsluiten van de marktonderzoeksfase wordt in het 
projectplan met een mijlpaal weergegeven. In de productlevenscyclus is dit aangegeven 
door een grijs getint wiebertje. 
Nadat de noodzaak tot het ontwikkelen van een nieuw producttype is vastgesteld, vinden 
er haalbaarheidsstudies plaats. Deze studies moeten de haalbaarheid en doeltreffendheid 
van verschillende functionele ideeen aantonen. De sterke en zwakke punten moeten 
warden belicht. Daarnaast vinden er risico-analyses plaats. Hierbij wordt gekeken welke 
risico's zich kunnen voordoen in het project. Er wordt ook gekeken naar de kosten die 
komen kijken bij de verschillende concepten. Dit alles moet leiden tot het vaststellen van 
een set van specificaties waaraan het te ontwikkelen producttype moet voldoen. 

De interne FB bestaat uit CDs die betrekking hebben op specificaties op het product- en 
systeemniveau. De externe FB is in feite gelijk aan de interne FB met filtering van enkele 
CDs die voor de klant niet interessant zijn. De belangrijkste CDs in de externe FB zijn het 
PvE en het ontwikkelingsplan voor het product. De CDs beschrijven de eisen op 
productniveau. 
De fase wordt afgesloten met een interne en externe Product Specification Review (PSR). 
In bijlage 9 wordt een uitgebreidere uitleg gegeven. 

5.5.3 De systeemontwerpfase en de Allocated Design Baseline 
In de systeemontwerpfase wordt het overeengekomen ontwerpconcept nader uitgewerkt 
en geoptimaliseerd voor de onderkende (sub)systemen in het product. Voor deze 
(sub)systemen warden de prestatie, functionele en fysieke specificaties vastgesteld en 
gealloceerd in CDs. Belangrijke interfaces tussen deze (sub)systemen moeten ook warden 
vastgelegd. De CDs die gerelateerd zijn aan de (sub)systemen vormen de 
randvoorwaarden waar binnen naar de ontwerpoplossingen moet warden gezocht. SE 
analyses rijzen ten top gedurende deze fase. 
Het resultaat van de fase moet zijn dat de totale eisen voor het product, de onderkende 
(sub)systemen en interfaces bekend zijn en bevroren kunnen warden. In deze fase 
warden ook al voorlopige beslissingen genomen over welke items een organisatie zelf 
denkt te ontwikkelen en welke zullen warden ingekocht. Dit is een van de kritieke keuzen 
die moeten warden gemaakt om te komen tot een gedetailleerde projectplanning. 

In deze fase ontstaat een definitievere functionele structuur van het product met daarin de 
(sub)systemen. In deze structuur warden Cls aangewezen. In paragraaf 5.7.2 wordt dit 
besproken. 
De inhoud van de externe ADB bestaat uit de door de klant goedgekeurde CDs die de 
ontwerpeisen vastleggen voor de Cls. Deze eisen zijn afgeleid van het productniveau. De 
CDs die verifieren hoe men aan de eisen voor deze Cls is gekomen, maken ook deel uit 
van deze baseline. De CDs uit de FB maken ook deel uit van de ADB (§ 5.5.1 ). 
De inhoud van de interne ADB bestaat uit CDs met de ontwerpeisen voor de 
(sub)systemen die door SP voor in een project warden gemaakt. 
De documenten die deel uitmaken van de interne en externe ADB warden onderworpen 
aan een System Specification Review (SSR). In bijlage 10 is een uitgebreidere uitleg te 
vinden. 

5.5.4 De ontwikkelingsfase en de Development Baseline 
De DB bestaat in dit concept alleen als een interne baseline. Er is dus geen externe DB. 
De interne DB dient ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces bij SP. 
Na het bereiken van de ADB kan men op basis van formeel bevroren prestatie, 
functionele en fysieke eisen van de (sub)systemen doorgaan de ontwikkeling op basis van 
een vast referentiepunt. Het eind van deze fase moet een detailontwerp leveren dat kan 
warden vrijgegeven voor protobouw. Dit gebeurt nadat de DB voor de (sub)systemen is 
bevroren. Het resultaat van de ontwikkelingsfase is een As Designed-structuur van het 
product en zijn (sub)systemen. 

Pagina 25 



SP 
Hoofdstuk 5 Concept Configuration Management SP ,-

Gedurende de ontwikkelingsfase blijkt of aan de formeel bevroren prestatie, functionele 
en fysieke eisen van de (sub)systemen kan worden voldaan. Het kan zijn dat aan een 
bepaalde eisen uit de ADB niet kan worden voldaan. Aan de klant moet dan middels een 
WV aan de klant worden gevraagd om bepaalde eisen uit de ADB te wijzigen. 

Aan het eind van deze fase is de As Designed- en To Build-structuur voor het prototype 
bekend. De structuur en bijbehorende CDs worden gecontroleerd op correctheid en de DB 
op volledigheid. Wanneer dit de DB volledig wordt bevonden, wordt deze bevroren. De 
uitgevoerde controle wordt een Critical Design Review (CDR) genoemd in dit concept. 

Aan het begin van de ontwikkelingsfase of eerder worden delen in (sub)systemen 
aangewezen die bij SP extra aandacht vereisen tijdens ontwikkeling. Dit moet gebeuren 
op basis van risico management. In paragraaf 5.11 wordt dit verduidelijkt. De risicodelen 
moeten in een zo vroeg mogelijk stadium nader zijn gespecificeerd om het risico in het 
project te minimaliseren. De prestatie, functionele en fysieke eisen van risicodelen 
moeten dus in de ontwikkelingsfase in een zo vroeg mogelijk stadium nader zijn 
gespecificeerd. Het ontwikkelingsproces moet als het ware gestuurd worden op deze 
delen. In bijlage 11 is de ontwikkelingsfase verder uitgewerkt. 

5.5.5 De protobouwfase en de Production Baseline 
De PRB is net als de DB een interne baseline in het project. Er is dus geen externe PRB. 
Ook hier dient de baseline ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces bij SP. 
In de protobouwfase wordt gestart met de productie van het eerste proto's. Tijdens deze 
fase wordt As-Bui/dproductinformatie van (sub)systemen verkregen. De CDs die 
gedurende deze fase worden gecreeerd, beschrijven de configuratie-, fabricage-, 
assemblage-, inspectie- en testgeschiedenis van (sub)systemen. Deze informatie 
tezamen vormen de Manufacturing Data Package (MOP). 
Deze protobouwfase leidt tot een groot aantal wijzigingen van CDs uit de voorgaande 
baselines. Tekeningen en andere bevroren CDs moeten misschien worden aangepast. 
Deze fase wordt dan ook gekenmerkt door veel WVs. In de protobouwfase rijzen CC 
activiteiten ten top. 
Het resultaat van de fase is een gekwalificeerd proto dat door de klant wordt onderworpen 
aan een FCA. De Cls in het product worden dan door de klant beoordeeld volgens de 
specificaties in het contract. Intern bij SP moet er een PPR plaatsvinden op het moment 
dat het prototype gekwalificeerd kan worden. Gedurende de protobouwfase worden 
productieprocedures opgesteld en worden er kwalificatietestplannen en -procedures voor 
het serieproduct beschreven. Op basis van de As Built-structuur van het prototype wordt 
een To Build-structuur vastgesteld voor het serieproduct. In bijlage 12 is een uitgebreidere 
beschrijving van deze fase en baseline te vinden. 

5.5.6 Serierijpmaakfase en de Product Baseline 
De PB maakt wel deel uit van het contract dat met de klant wordt afgesloten. Dit houdt in 
dat er een externe PB bestaat met informatie op Cl 
Wanneer een prototype voor een project het eindproduct is, is de PB vrijwel gelijk aan de 
PRB. Tijdens de serierijpmaakfase gebeurt hetzelfde als tijdens de protobouwfase alleen 
nu voor het serieproduct. Deze fase leidt tot de kwalificatie van het eerste geleverde 
serieproduct. 
Door de klant wordt een PCA uitgevoerd op de Cls in het product. Intern vindt er een PRR 
plaats. De As built-structuur van het eerste serieproduct is nu bekend. Het eerste 
exemplaar van het serieproduct is ontstaan. Er wordt nu automatisch een MB 
gegenereerd voor dit productexemplaar. De prototypes die worden gemaakt kunnen ook 
als een exemplaar worden gezien. Voor de prototypes kan ook een MB worden 
gegenereerd. In bijlage 13 is een uitgebreidere uitleg te vinden. 

5.5. 7 De serieproductie- en onderhoudsfase en de Maintenance Baseline 
In het CM-concept wordt gebruik gemaakt van een MB. De MB is niet terug te vinden in 
de literatuur over CM. De MB is een baseline die per geleverd productexemplaar wordt 
bijgehouden. De MB kan worden gezien als een set van CDs die de configuratie van een 
productexemplaar weergeven gedurende zijn gebruiks- en onderhoudsfase. In deze CDs 
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warden onder andere de serialnumbers en lotnumbers genoemd van het exemplaar. 
Elke wijziging van de configuratie van het exemplaar gedurende zijn levenscyclus moet 
warden vastgelegd. De configuratie van het exemplaar is dan gedurende de gehele 
levenscyclus bekend. Elke wijziging, elke onderhoudsbeurt, van het productexemplaar 
heeft wijziging van de MB tot gevolg. In bijlage 14 wordt dit nader uitgelegd. 

5.6 Baselines in de diverse projecten bij SP 
Wanneer we naar de projecten bij SP kijken, kunnen we voor elk project de baselines 
vaststellen. De projecten van SP zijn grofweg in drie groepen in te delen. Deze projecten 
zijn gerelateerd aan de drie productstromen binnen SP. De diverse baselines per project 
zijn : 

Design-to-order projecten 
Dit zijn de ontwikkelingsprojecten van een nieuw producttype, waarbij vaak de gehele 
productlevenscyclus in ogenschouw moet warden genomen. De baselines die volgens dit 
concept in een dergelijk project voorkomen, zijn dan ook de FB, ADB, DB. Wanneer het 
serierijpmaken van een producttype niet tot het project behoort, zal de PB vrijwel gelijk 
zijn aan de PRB, 

Built-to-print 
Bij deze projecten warden producttypen gefabriceerd met behulp van bestaande 
ontwerpen. De klant levert kant en klare tekeningen/ontwerpen aan. Afhankelijk van de 
aard van de geleverde CDs kunnen voor een dergelijk project de volgende baselines 
warden onderkend: PRB, PB en MB. 

Repair & Overhaul 
Bij dit soort projecten warden reparaties, modificaties en onderhoud uitgevoerd aan 
productexemplaren. R&O onderhoudt productexemplaren die door SP zijn ontwikkeld en 
geproduceerd en producten die door derden zijn ontwikkeld en geproduceerd. De 
projecten spelen zich af in een van de laatste fasen van de levenscyclus van een 
productexemplaar. R&O onderhoudt de MBs voor de productexemplaren. Deze projecten 
hebben dus alleen MBs. Proto's die in een project warden gemaakt zijn in feite ook 
productexemplaren. De NH90 proto's en de L VB proto's hebben volgens dit concept dus 
ieder een eigen MB. 

Relatie baselines en proto's in een project 
Wanneer men voor een project besluit meerdere proto's te bouwen, wordt in dit concept 
voor elke prototype aparte baselines bijgehouden. In bijlage 15 is dit weergegeven. In de 
figuur zijn de baselines voor een ontwikkelingsproject van een nieuwe fiets, type Eddy 
Merx, weergegeven. In dit project wordt op het moment dat men de ADB gaat bevriezen, 
besloten dat men 2 prototypes zal bouwen. Op dit moment krijgt elk prototype een eigen 
FB, DB en PRB. Op basis van de 2 gebouwde prototypes wordt het eerste serieproduct 
gemaakt. In de PRB van het producttype Eddy Merx zit onder andere de To Bui/d
structuur van het te produceren serieproduct. De To Bui/d-structuur is hierbij 
samengesteld uit de 2 prototypes. Wanneer het eerste serieproduct is gekwalificeerd 
wordt de PB van het producttype Eddy Merx bevroren. Het eerste productexemplaar krijgt 
weer een eigen MB. Het eerste exemplaar heeft het serialnumber EM -1-1998. 

Pagina 27 



SP 
Hoofdstuk 5 Concept Configuration Management SP , 

5. 7 Configuration Identification 
De activiteit waar het CM mee begint, is Configuration Identification. De voornaamste taak 
van Configuration Identification is het selecteren van (sub)systemen in een 
productstructuur die als een aparte eenheid in het CM kunnen worden behandeld. De klant 
noemt deze (sub)systemen Configuration Items (Cls) . In paragraaf 5.5.1 wordt hier verder 
op ingegaan. 
Deze geselecteerde (sub)systemen die als afzonderlijke eenheid warden behandeld, zijn 
het startpunt in een productstructuur waarop CM komt kijken. 
Omdat de ontwikkeling van complexe producten vaak niet door een contractor wordt 
uitgevoerd, moeten er duidelijke afspraken warden gemaakt over wie, wat gaat 
ontwikkelen tegen welke producteisen. Het selecteren van Cls is, naast het vaststellen 
van baselines, een tweede hulpmiddel van de klant om op een ettectieve manier invloed 
uit te kunnen oefenen op de projectuitvoering. 

De producteisen worden vertaald in (CDs). Voor de klant worden deze producteisen 
vastgelegd per Cl. In de externe baselines zitten dan oak alleen CDs die betrekking 
hebben op Cls. De klant wil invloed uitoefenen op de inhoud van deze CDs. Het Cl niveau 
is oak het laagste niveau in een productstructuur waar de klant invloed op kan uitoefenen. 
De inhoud van CDs bestaat uit prestatie, functionele en/of fysieke specificaties waaraan 
een product voldoet of moet voldoen. Dit geldt dus voor zowel producttypes als -
exemplaren. 
In figuur 5.3 is aangegeven wat bij de activiteit Configuration Identification in een project 
komt kijken. 

Overeengekomen basel ines 

Coderings afspraken 

Select icriteria Cl 

Items 

WV 

Configuration 
Identification 

0 

CM procedures 

Figuur 5.3: Configuration Identification 

5.7.1 Selectie Configuration Items 

Geidentificeerde items , 
CDs en baselines 

Gei dent ificeerd 
WV 

In dit concept wordt de definitie voor een Cl gehanteerd die is gebaseerd op de MIL-STD-
973. Deze definitie luidt: 

Definltie Cl in concept 

A configuration item is an aggregation of hardware or software that satisfies an end 
use function and is designated customer for sep[!,rate configuration management. 

De definitie is vrijwel gelijk aan de MIL-STD-973. De reden dat voor deze definitie is 
gekozen, is dat de projecten bij SP vaak door de overheid ge"initieerd zijn en moeten 
voldoen aan de MIL-STD-973. De selectie van Cls vindt plaats op basis van 
selectiecriteria. Een belangrijk selectiecriterium is te vinden in de ISO 10007. Dit criterium 
luidt: 
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Belangrijkste selectiecriterium Cl 

· The 'tnain 
ippyJ.[~1, 
• pertodfiii 

Naast dit criterium worden nog andere criteria gehanteerd om items tot Cl te benoemen. 
In bijlage 5 worden ze genoemd. 

In figuur 5.4 wordt een functionele productstructuur weergegeven die in dit concept wordt 
gehanteerd. Een product wordt opgedeeld in systemen. Systemen zijn weer opgebouwd 
uit subsystemen en de subsystemen zijn opgebouwd uit samenstellingen. Het laagste 
niveau in een productstructuur is het niveau van de monodelen. De samenstellingen 
bestaan uit een aantal monodelen die worden gekocht of gemaakt. 

' Systeem : : Systeem : : Systeem : 

: Subsysteem '. Subsysteem ' Subsysteem '. 

: Samenstelling : Samenstelling 

Monodeel Monodeel 

Figuur 5.4: Functionele productstructuur. 

Volgens d~ ISO 10007 zijn de (sub)systemen die afzonderlijk gemanaged kunnen worden 
Cls. Met afzonderlijk managen wordt hier bedoeld vanuit het oogpunt van de klant. Dit is 
in principe het laagste niveau waar de klant Cls aanwijst. 
De selectie van Cls is een top-down proces. Een project start met de definitie van een 
producttype dat wordt ontwikkeld. Het product is de top in een functionele structuur. Dit 
product is de eerste Cl die wordt onderkend door de klant. In de FB zitten CDs die de 
specificaties van het product vastleggen. In paragraaf 5.5.2 is dit behandeld. Gedurende 
de systeemontwerpfase vindt een verdere selectie Cls plaats. In deze fase worden eisen 
op (sub)systeem niveau vastgelegd (§ 5.5.3). De CDs die de ontwerpeisen beschrijven 
van de (sub)systemen die zijn geTdentificeerd als een Cl, maken deel uit van de ADB van 
de klant. 

Het onderhoudsbeleid ten aanzien van het te ontwikkelen product vormt voor de klant 
vaak een belangrijke basis voor het identificeren van Cls. Van complexe producten wordt 
een onderhoudsstructuur verlangd. In deze structuur zitten voor een product 
samenstellingen die worden vervangen bij onderhoud of reparatie. Deze samenstellingen 
worden LRUs genoemd. LRUs worden in de MIL-STD-973 oak gedefinieerd als een Cl. 
Gaandeweg het project, wanneer de onderhoudsstructuur van een product duidelijk wordt, 
zullen er dus Cls bijkomen: de LRUs. Het valt onder het Cl selectiecriterium van de 
logistieke- en onderhoudseisen die worden gesteld aan een item. De onderhoudsstructuur 
wordt een LSA-structuur genoemd. 
Het aantal Cls dat moet wordt geselecteerd staat niet vast. Er wordt naar een optimum 
gezocht dat het project goed beheersbaar maakt. 
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5.7.2 Selectie Configuration Items SP 
Welke items zijn voor SP Cls? Het begrip Cl roept verwarring op. In dit CM-concept wordt 
er vanuit gegaan dat de klant bepaalt wat Cls zijn en dat intern niet nog meer Cls warden 
aangewezen. Voor de klant warden dus Cls ge"identificeerd. Het selecteren van Cls moet 
beheerst gebeuren. Het aantal Cls bepaalt namelijk de hoeveelheid aan productinformatie 
dat met de klant wordt uitgewisseld en waar dus invloed van buitenaf kan op warden 
uitgeoefend. 
Het beeld dat Cls de enige items zijn waarop CM wordt toegepast, is niet juist. Op elk item 
dat wordt ontwikkeld, wordt CM toegepast. De invloed die een klant op een item kan 
uitvoeren is alleen anders. De klant oefent alleen invloed uit op Cls. Wanneer aan de 
producteisen van een Cl wordt voldaan, is dit voor de klant voldoende. De klant is 
ge"interesseerd in wijzigingen van de specificaties van een Cl die op een bepaald moment 
bevroren zijn. Het bedenken van ontwerpoplossing voor een Cl wordt in geheel aan de 
aannemer overgelaten. De oplossing moet voldoen aan de vastgelegde specificaties van 
een Cl. De selectiecriteria die SP per project moet hanteren, zijn: 

Selectiecriteria voor SP voor het identificeren van Cls 
1. Hanteren van het belangrijkste selctiecriterium volgens de ISO 10007, zoals genoemd 

in paragraaf 5.7.1., 
2. items die LRUs zijn voor de klant zijn Cls voor SP, 
3. items die een belangrijke interface hebben met (sub)systemen die door subcontractors 

warden ontwikkeld, zijn Cls voor SP. 

Selectiecriterium 1 houdt in dat men in een functionele structuur Cls onderkent tot op het 
niveau van de subsystemen. In figuur 5.5 en 5.6 wordt een functionele structuur gegeven 
voor een voertuig en een luchtvaart product met daarin de Cls voor SP wanneer men de 
bovenstaande criteria hanteert. 
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(Hand) 
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' 
• • • -. • • • I 

I 
I , -
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I ' - - - • • • ' 

;. ' 

Turret : interface : : 

Figuur 5.5: Deel van functionele productstructuur van een MPPV voertuig 

Wat uit de fucntionele structuur van het voertuig blijkt, is dat het subsysteem niveau het 
laagste niveau van Cls is. Het blok bewapening is geaccentueerd omdat dit subsysteem 
door een subcontractor wordt ontwikkeld. 
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Figuur 5.6: Deel functionele structuur NH90 Nato helikopter 
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Voor de functionele structuur van de NH90 helikopter geldt hetzelfde als voor die van het 
MPPV voertuig. In de figuur is het laagste niveau van Cls weergegeven. De 
geaccentueerde blokken zijn hier de subsystemen die door SP worden ontwikkeld. 

Het aanwijzen van LRUs als Cls wordt gesteld door de MIL-STD-973. Aangezien voor elk 
ontwikkelingsproject bij SP aan deze norm moet voldoen, zijn dit voor SP ook Cls. 
Interfaces spelen ook een belangrijke rol in een ontwikkelingsproject. In paragraaf 5. 7.3 
wordt hierop verder ingegaan. 

In de (sub)systemen die door SP worden ontwikkeld, zullen assemblies en/of artikelen 
voorkomen die meer aandacht vergen gedurende het ontwikkelingsproces dan anderen 
items. Het betreft zo gezegd kritieke items die: 
• een groot risico met zich meebrengen tijdens ontwikkeling (levertijd, kosten), 
• aan strenge veiligheidseisen/kwaliteitseisen moeten voldoen. 

Dit is inderdaad overeenkomstig volgens een van de selectiecriteria in de ISO 10007 voor 
het identificeren van een item als Cl. Omdat het begrip Cl voor verwarring zorgt, worden 
deze items geen Cl genoemd. Deze items moet men wel erkennen maar worden geen Cl 
genoemd. Men moet ze op een andere manier classificeren. Risicomanagement is een 
manier om deze items te identificeren. In paragraaf 5.11 wordt hier kort op ingegaan. 

5.7.3 Interface management 
Interfaces zijn de functionele en fysieke kenmerken van een gangbare afbakening tussen 
samenwerkende items. Het doel van interface management is: 
• ervoor te zorgen dat de samenwerkende items van voldoende informatie worden 

voorzien, zodat deze items afzonderlijk en dus door andere partijen in detail kunnen 
worden ontworpen; 

• dat als een item een wijziging moet ondergaan, deze wijziging een ontwerp begrenzing 
kent door de gestelde prestatie, functionele of fysieke eisen in de interface definitie. 

Pagina 31 



SP 
Hoofdstuk 5 Concept Configuration Management SP , 

De type interfaces die in dit concept kunnen voorkomen, zijn: 
1. lnterne interfaces tussen (sub)systemen; 
2. Externe interfaces met (sub)systemen; 
3. lnterne interfaces tussen items in een (sub)systeem; 
4. En interfaces met leveranciers items van een (sub)systeem. 

lnterne interfaces zijn interfaces die door SP warden gedefinieerd om het interne 
ontwikkelingsproces te managen. Extern wil zeggen dat er een interface bestaat met 
items van een subcontractor of leverancier. In figuur 5. 7 is dit grafisch weergegeven. 

(Sub)Systeem B 

extern 2 

(s ub)s ysteem 
ontwikkeld door 
subcontractor 

inte rn 

intern 3 
Samenslelling ---+.<f------.a Samenste ll ing 

in tern 

monodeel 

Figuur 5. 7: Mogelijke interfaces in een project 

In een project moeten afspraken warden gemaakt over belangrijke interfaces die er 
bestaan tussen de (sub)systemen van een te ontwikkelen product, waarbij deze 
(sub)systemen door twee of meer partijen wordt ontwikkeld. De vastgestelde interfaces 
moeten gedetailleerd genoeg zijn, zodat de ontwerpbegrenzingen duidelijk zijn voor de 
verschillende partijen. Deze interfaces warden vastgelegd in de ADB. 
In grote projecten wordt een Interface Control Working Group (ICWG) samengesteld. Dit 
is een groep met afgevaardigden uit alle betrokken partijen in een project en houdt zich 
bezig met het interfacebeheer tussen partijen in het project. De ICWG behandelt 
interfaceproblemen en legt overeengekomen interfaces vast in documenten. Er zijn 
meerdere type documenten die een interface kunnen definieren. De meest voorkomende 
is een Interface Control Drawing/Document (ICD). In kleine projecten wordt deze taak van 
de ICWG overgenomen door de Change Control Board (CCB). De CCB wordt in 
paragraaf 5.8.1 behandeld. 
Ook SP moet interfaces identificeren die in een project belangrijk zijn. Externe interfaces 
bestaan op dit moment bij SP. De interne interfaces moeten duidelijker warden 
vastgelegd. Een ontwikkelaar moet duidelijk weten binnen welke grenzen hij een item kan 
ontwikkelen. 

5.7.4 Configuratie documenten 
CDs zeggen iets over fysieke items. Ze geven inhoud aan de prestatie, fysieke en/of 
functionele eisen van een item. Een item kan een Cl zijn. De overige documenten doen 
dit niet. Een fysiek item is bijvoorbeeld een wielophanging of landingsgestel, maar ook 
gereedschappen zijn items onder het beheer van CM. De specificaties van 
gereedschappen warden ook in een CD beschreven. In figuur 5.8 is dit weergegeven. In 
baselines komen in principe alleen CDs voor die betrekking hebben op Cls. 
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Cl [5] 
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Samenstelling Testrapport 

Item CD 

Figuur 5.8: Relatie tussen items, CDs en Documenten. 

Per project moet warden bepaald welke CDs en documenten een rol spelen. Een 
classificering van alle type documenten moet plaatsvinden. Op een CD moet warden 
aangegeven op welk Cl of item het betrekking heeft. De relatie tussen items, CDs en 
baselines moet gedurende het project warden bewaakt. Bij het bespreken van de activiteit 
CC in paragraaf 5.8 wordt hierop verder ingegaan. In figuur 5.9 is de relatie tussen items, 
CDs en baselines weergegeven. In deze figuur is de inhoud van een interne baseline 
weergegeven. De externe versie van deze baseline zal bestaan uit allen de tekening en 
het testrapport van de Cl. De inhoud van deze baseline is voor de klant interessant. 
Voor elk type document moet een procedure bestaan die aangeeft hoe de workflow van 
dat document is. Er moet aangegeven warden welke personen het document opstellen, 
beoordelen en goedkeuren. Voorbeelden van CDs zijn: tekeningen, testrapporten 
analyserapporten en ICDs. Voorbeelden van documenten zijn: notulen, projectplannen en 
Configuration Management Plannen (CMP). De laatste twee type documenten warden 
vaak in een baseline opgenomen. Ze behoren tot de weinige documenten die in een 
baseline warden opgenomen. 

(sub)Systeem 
(Kan een Cl zijn!) 

Samenstelling Interns 
Baseline 

Figuur 5.9: Relaties tussen items, CDs en baselines 

Bij SP is het wenselijk op korte termijn een classificatie van documenten door te voeren. 
In principe voor de gehele organisatie. In eerste instantie kan men zich alleen richten op 
de classificering van CDs. Hierna kan een totale classificering van documenten 
plaatsvinden. Een classificering van CDs is gewenst opdat deze dan voor elk nieuw 
project gebruikt kan warden. De classificatie van documenten in het NH90 project kan als 
uitgangspunt warden genomen. Daarnaast moet elk type document een workflow 
procedure kennen. Om inzicht te kunnen krijgen in de toestand van een document kan 
men status toekennen. In paragraaf 5.9 wordt dit behandeld. 

5.7.5 Codering Cl's, items, CD's en Documenten 
Met de klant wordt een procedure afgesproken die beschrijft hoe men de Cl's en CDs voor 
een bepaald project zal coderen. Dit coderen houdt in dat er afspraken warden gemaakt 
over de te hanteren cijfer- en lettercombinaties om Cls en CDs te identificeren. Daarnaast 
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wordt een afspraak gemaakt over de wijze van revisiecodering. Cls en CDs kennen een 
bepaalde revisiecode. Deze revisiecode geeft de laatst geldige versie van Cls en CDs 
aan. Er moet oak een regels warden vastgelegd wanneer men een Cl een revisie 
ophoging geeft en wanneer er een nieuw nummer wordt uitgetrokken voor een Cl. Dit 
heeft te maken met de FFF verandering van een Cl. Wanneer een Cl van Form, Fit of 
Function verandert moet er voor de betreffende Cl een nieuw nummer warden 
uitgetrokken. De oude Cl is niet meer uitwisselbaar met de nieuwe. Wanneer een Cl een 
FFF verandering ondergaat, moet warden vastgesteld hoever dit in een productstructuur 
doorwerkt. Het is mogelijk dat items op een hoger liggend niveau oak een nieuw nummer 
moeten krijgen, omdat de FFF daarvan oak verandert of dat het traceerbaar blijven van 
de FFF wijziging zichtbaar moet blijven. 

De hierboven besproken punten gelden in principe oak voor alle items en documenten bij 
SP. Voor documenten en items moet een nummer- en revisiecoderings procedure warden 
vastgelegd. Dit stopt de wildgroei aan verschillende coderingswijzen binnen de 
organisatie. Daarnaast kunnen deze procedures weer warden gebruikt voor nieuwe 
projecten. Daarnaast biedt het voordelen bij het onderhandelen over de coderingswijze bij 
een nieuw project. Wanneer SP met duidelijke coderingsprocedures voor de dag komt, 
kan men voorstellen om ze oak voor dat nieuwe project te gebruiken. Men wordt dan geen 
coderingswijze van buitenaf opgedragen en binnen de SP organisatie zorgt het voor een 
standaardisering van werkwijzen. 
Een betekenisloze codering voor items en documenten is aan te raden. Dit zorgt voor 
weinig problemen bij een eventuele automatisering en digitalisering van informatie. 
In figuur 5.10 is tenslotte een voorbeeld gegeven van een document en een item met 
nummer en revisiecode. 

Samenstell ing 

Item 
X0022334 

• . 1 

Cl 

Item 
X0023781 

T estrapport 

CD 
TD9 722334 

- - C 

Figuur 5. 10: Codering documenten 

[5] 
Document 

M9722378 

Het type project dat wordt uitgevoerd, kan invloed hebben in de mate waarin men zelf de 
mogelijkheden heeft een bepaalde codering te hanteren. Bij luchtvaart-projecten is men 
vaak afhankelijk van hoofdcontractors die een coderingswijze opleggen. Bij de voertuig
projecten is dit anders. Hier is SP een van de subcontractors en kan dus meer invloed 
uitoefenen en een bepaalde coderingswijze voorstellen. 
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5.8 Configuration Control 
Configuration Control (CC) is de CM activiteit die zich bezig houdt met het feitelijke 
configuratie beheer. Wijzigingsvoorstellen (WVs) worden ge"identificeerd, geevalueerd, 
gecoordineerd en goedgekeurde WVs worden ge"implementeerd en achteraf geverifieerd 
(figuur 5.11 en 5.12). Tevens worden ingediende wiavers en deviations door middel van 
CC beheerst ge"identificeerd en gecoordineerd. Wiavers en deviations worden in 
paragraaf 5.8.5 behandeld. 

Vrijgegeven items 
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WV 
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Gereviseerde basel in e 

Gedocumenteerd 
WV 

Evalua lie & 
Coord inatie 

Algekeurd 
WV 

Goedgekeurde WV 
leidt tot een 

wijzigngsopdracht 

tmplementatie 
& Verificatie 

wijzigingsopdracht 

Figuur 5. 11 : Configuration Control (I) 

De invloed van een WV op bestaande interfaces, (geld)middelen en tijdschema's wordt in 
kaart gebracht. De definitie van een WV zoals die in het concept wordt gebruikt, luidt: 

Definitie WijzigingsVoorstel in concept 

Een wijzigingsvoorstel is een verzoek tot wijziging van etm of meer prestatie, 
functionele en/of fysieke specificaties van een item die in een baseline bevroren zijn. 

Het hoofddoel van CC oprichten en in stand houden van een systematisch 
wijzigingsproces 

Geidentificeerde 
CDs 

Geidentificeerde 
baselines 

Geidentificeerde 
vrijgegeven items 

Geidentificeerd WV 
voor een item 

Audit/Review rapport 

Configuration 
Contrnl @ 

CM procedures 

Wijzigingsopd racht CD(s) 

Status WV 

Figuur 5.12: Configuration Control (II) 

In dit concept wordt de definitie voor CC gebruikt volgens de MIL-STD-973. Deze definitie 
luidt: 
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Definltie Configuration Control in concept 

Configuration Control}s the systematic proposal, justification, evaluation, coordination, 
approval or disapproval of proposed changes, and the implementation of all approved 
changes, in the configuration of a Cl after establishment of the configuration 
baseline(s) for the er [MIL-STD-973] . . 

5.8.1 Configuration Management Organisatie 
In de projecten van SP zijn er relaties tussen de klant, subcontractors en leveranciers 
(figuur 5.13). De wijzigingsdocumenten die er tussen deze partijen stromen zijn: WVs, 
waivers en deviations. 
De uitwisseling van productinformatie gebeurt door de Configuratie Managers die in een 
project door de betrokken organisaties zijn aangewezen. In het algemeen wordt er bij deze 
grate projecten een CCB samengesteld door de klant. Dit is een beslissingsorgaan dat 
zich bezig houdt met het behandelen van wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op 
Cls. Hierbij worden wijzigingen ingedeeld in major en minor. Major wijzigingen worden 
door de CCB behandeld. (zie paragraaf 5.8.3). De samenstelling van een CCB varieert 
per project. Meestal bestaat deze uit afgevaardigden van verschillende disciplines: 
logistic, engineering, production management, configuration management etcetera. De 
klant bepaalt de samenstelling. In het project wordt door de klant ook een program 
manager en een CM Manager aangesteld. De Program Manager is de voorzitter van de 
CCB. 
De betrokken partijen kunnen zelf ook een CCB instellen in hun organisatie. De functie 
van deze CCB is hetzelfde. Deze CCB behandelt WVs van het gehele product dat in de 
betreffende organisatie wordt ontwikkeld en geproduceerd. Dus niet alleen WVs van Cls. 
WVs van Cls moeten altijd bij de klant worden ingediend. De overige niet. 
De projectleider van de diverse organisaties en soms de CM managers treden op als de 
voorzitter van deze CCBs. 
Voor goedgekeurde WVs moet er een procedure zijn die beschrijft hoe de wijziging 
doorwerkt in een product. Een FFF moet beschrijven of er een nieuw productnummer 
moet warden uitgetrokken of dat het product een revisieophoging krijgt 

Klant 

Deviation/Waiver WV WV Deviation /Waiver 

SP Subcontractor 

Deviation /Waiver 
intern WV 

Deviation /Waiver 

Leveranciers 

Figuur 5. 13: Relaties in een project 

5.8.2 Configuration Management Organisatie SP 
Per project moeten de relaties tussen de partijen warden vastgelegd en het type 
wijzigingsdocumenten en deviations die een rol spelen. Figuur 5.13 kan als uitgangspunt 
warden genomen. 
Er moet een procedure warden vastgesteld voor het intern indienen van 
wijzigingsvoorstellen en deviations. Per project wordt vastgesteld hoe een intern 
ge"initieerd wijzigingsvoorstel of deviation resulteert in een extern 
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wijzigingsvoorstel/deviation, wanneer het betrekking heeft op een Cl. In principe kunnen 
er meerdere type wijzigingsdocumenten voorkomen. Het hanteren van een WV-document 
voor alle mogelijke wijzigingen is aan te bevelen. 
Het instellen van een interne CCB is voor grate projecten raadzaam. De project manager 
treedt dan op als voorzitter, ondersteund door de CM manager van dat project. De CM 
manager maakt nu deel uit van de kwaliteitsafdeling QSE. Dit is een goede zaak. De 
functie van de CM manager moet echter niet warden onderschat. Het is een fulltime job, 
waarbij invloed moet kunnen warden uitgeoefend op diverse disciplines in de SP 
organisatie. 
Belangrijke interfaces in een project zowel intern en extern, moeten door de een soort 
CCB bij SP warden gemanaged. 

5.8.3 Classificatie van wijzigingsvoorstellen 
Er komen twee type wijzigingsvoorstellen voor, major en minor VWs. Deze typering is 
gemaakt om aan te geven wat de impact is van de voorgestelde wijziging . Afhankelijk van 
het type wijziging kent deze een andere flow binnen de organisatie. In bijlage 16 is een 
voorbeeld gegeven van een mogelijke flow van een WV. Een WV van het type 'minor' als 
het aan de volgende criteria voldoet: 
• Geen invloed op FFF van het te ontwikkelen item; 
• Geen invloed op interfaces met andere partijen; 
• Geen invloed op performance/planning van een item; 
• Uren/kosten/planning consequenties voor dat item warden door de betrokken 

afdelingen geabsorbeerd in bestaande budgetten. 

Wanneer een intern wijzigingsvoorstel aan een of meer van deze criteria niet voldoet, 
wordt deze bestempeld als 'major'. 

Wanneer het gaat om een WV die een wijziging van bevroren specificaties van een Cl tot 
gevolg heeft, moet de klant op de hoogte warden gebracht. De klant wil met name invloed 
uitoefenen op WVs die een wijziging van een bevroren baseline tot gevolg hebben. Een 
WV heeft altijd betrekking op een wijziging van een CD die bij een item hoort. In figuur 
5.14 is een WV in relatie gebracht met een CD en een item. Het CD maakt deel uit van 
een baseline. Een goedgekeurde WV ook. 

Item 

Baseline 

CD 

Figuur 5. 14: Relaties tussen een item, CD, WV en een baseline 

Per project moet SP dus de flow van WVs vaststellen. Oak de gevallen waarin de klant op 
de hoogte moet warden gebracht, moet warden vastgesteld. Een flow voor het intern 
indienen van een WV moet warden gestandaardiseerd en vastgelegd in een 
procedurevoorschrift. 

5.8.4 Classificatie van deviations en waivers 
'Deviations' en 'waivers' zijn verzoeken aan de klant tijdelijk te mogen afwijken van 
gestelde producteisen. Een deviation is een verzoek dat bij de klant wordt ingediend om 
te mogen afwijken van gestelde producteisen voordat met de fabricage van het betrokken 
item wordt begonnen. Het CD waar de deviation betrekking op heeft, wordt in zo'n geval 
niet in revisie opgehoogd. Voor waivers geldt hetzelfde. Hier heeft het echter betrekking 
op verzoeken om te mogen afwijken, nadat het item is gefabriceerd. Net als WVs warden 
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wiavers en deviations geclassificeerd. Ze warden geclassificeerd als minor, major of 
critical. Waivers en deviations spelen een rol tijdens de protobouw- en productiefase. Net 
als bij een WV heeft een deviation of waiver betrekking op een CD. Er is hierbij echter 
sprake van een tijdelijke afwijking, waardoor het originele CD niet wijzigt. 
1. Minor: De deviation/waiver is een afwijking van de gestelde technische specificatie, 

zonder dat de gevolgen voor de gebruiker merkbaar zijn; 
2. Major: De deviation/waiver is een afwijking van de gestelde technische en/of 

functionele specificatie, welke gevolgen voor de gebruiker merkbaar zijn, zonder dat hij 
inboet aan functionaliteit; 

3. Critical: De deviation/waiver is een afwijking van de gestelde specificatie, welke 
gevolgen voor de gebruiker merkbaar zijn en waarbij hij tevens op de contractueel 
gestelde functionaliteit en/of safety inboet. 

Bij SP moeten procedures aanwezig zijn die aangeven hoe een waiver of deviation intern 
in de SP organisatie moet warden ingediend, waarna hij bij de klant kan warden 
doorgestuurd. En mogelijke flow is in bijlage 17 te vinden. 

5.8.5 lnvloed wijzigingen op een baseline 
Goedgekeurde en ge'implementeerde WVs die betrekking hebben op CDs die behoren tot 
een bevroren baseline, maken deel uit van de nieuwe gereviseerde baseline. In figuur 
5.15 is dit weergegeven. 
De inhoud van een baseline wordt bepaald door de fase in de productlevenscyclcus 
waarop hij betrekking heeft. In het concept CM voor SP is uitgegaan van de situatie dat de 
inhoud uit een voorgaande baseline wordt overgenomen in de direct daarop volgende 
baseline. Een goedgekeurd WV van een CD uit een bevroren baseline [B] heeft tot gevolg 
dat de inhoud van baseline [B + 1] oak wijzigt. Wanneer baseline [B+ 1] ook al bevroren 
was en baseline [B] opnieuw wordt bevroren (een revisie ophoging van de baseline), heeft 
dit tot gevolg dat baseline [B+1] oak een revisie ophoging krijgt. Dit geldt oak voor 
baseline [B+2] als deze bevroren was en verder. Omgekeerd hoeft het niet zo te zijn dat 
een wijziging van een CD die deel uit maakt van een bevroren baseline [B] een wijziging 
van een bevroren baseline [B-1] tot gevolg heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 
het CD alleen deel uit maakt van baseline [B]. 

~ + [::] = ~ 
Oude Goedekeurd & Nieuwe 

FB gelmplementeerd FB 
--A WV -- 8 

Figuur 5. 15: Relatie goedgekeurd en geimplementeerd WV en een baseline 

5.9 Configuration Status Accounting 
CSA is de derde CM activiteit en houdt zich bezig met het vastleggen en rapporteren van 
informatie met betrekking tot Cls en de daarbij behorende CDs en baselines. Gedurende 
de gehele productlevenscyclus wordt de toestand van Cls, CDs en baselines bewaakt met 
als doel te allen tijde de gewenste informatie te kunnen opvragen en rapporteren naar de 
klant en de eigen organisatie. Hierbij moet de relatie tussen Cls, CDs, en baselines 
bewaakt en in stand gehouden. 
Om inzicht te kunnen krijgen in de toestand van Cls, CDs en baselines moet er gewerkt 
warden met status. De status van een Cl, CD of baseline geeft zijn toestandsvorm aan. 
Figuur 5.16 geeft de CSA activiteit weer. In bijlage 18 tot 20 wordt de status van Cls, 
items, CDs en baselines besproken. Op dit moment werkt men bij SP vrijwel nag niet met 
een bepaalde status van producten of informatie. In bijlage 21 zijn statusoverzichten te 
vinden die men kan genereren, wanneer er wordt gewerkt met status van Cls, items, CDs 
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en baselines. 
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Status WVs 
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Figuur 5. 16: Configuration Status Accounting 

De klant verlangt CSA met betrekking tot Cls. Er warden statusrapportages gevraagd van 
CDs die de Cls beschrijven en de status van de baselines, die uit deze CDs bestaan. 
Enkele informatieoverzichten die een klant graag wil zien, zijn : 
• lijsten met goedgekeurde CDs en identificatienummers, 
• statusoverzichten van wijzigingsvoorstellen , 'deviations' en 'waivers' , 
• overzichten met de implementatie status van goedgekeurde wijzigingsvoorstellen (die 

dus zijn opgezet in wijzigingsopdrachten) en, 
• lijsten die de configuratie van Cls beschrijven die in op voorraad liggen. 

Intern in de SP organisatie is CSA met betrekking tot een willekeurig item of document 
gewenst. Aan de diverse items en documenten meet dan een status warden gegeven. De 
status die aan een Cl warden gegeven kan men voor een willekeurig item overnemen. Dit 
geldt ook voor de status van de CDs, die voor interne documenten kunnen warden 
overgenomen. De flow van creatie, beoordeling en goedkeuring kan voor de verschillende 
type documenten anders zijn . Het ligt voor de hand om dit in procedures vast te leggen. In 
de bijlagen 16 tot en met 20 wordt de workflow en status van baselines, CDs, WVs, 
deviation, waivers en producten besproken. 

5.1 O Configuration Audit 
Configuration Audit (CA)is de vierde en laatste CM activiteit. De activiteit omvat het 
uitvoeren van audits en reviews. In de volgende paragrafen warden ze uitgelegd. Figuur 
5.17 geeft de activiteit CA weer. 

5.10.1 Audits 
CA warden uitgevoerd ter verificatie dat aan de contractueel vastgelegde producteisen 
wordt voldaan. De configuratie die in de statusrapporten is vastgelegd moet 
overeenkomen met de status van Cls en CDs die zijn getest, geTnstalleerd en gebruikt. De 
klant vraagt in een project om een FCA en een PCA. 
De FCA is het formele onderzoek of de Cls voldoen aan de prestatie en functionele eisen 
zoals die zijn gespecificeerd in de CDs uit de FB en ADB. 
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Figuur 5.17: Configuration Audit 
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De PCA is het formele onderzoek of het fysiek, gefabriceerde product voldoet aan de CDs 
die het fysieke product beschrijven. Deze audit vindt afhankelijk van het type project na 
de protobouwfase of de serierijpmaakfase. Wanneer in een project het serierijpmaken van 
een product ook zit opgenomen, vindt de PCA plaats aan het eind van de 
serierijpmaakfase. 

Naast deze twee audits vindt er in principe nog een audit plaats gedurende het project. Dit 
is een audit die de klant uitvoert op het uitgevoerde CM door een organisatie. Dit moet in 
overeenstemming zijn met het CM zoals dat in het CMP wordt beschreven en door de 
partijen is goedgekeurd en ondertekend. 

De genoemde audits warden in het concept overgenomen. Per project moet warden 
aangegeven hoe men deze audits zal uitvoeren en wie daarbij betrokken zullen zijn. 

5.10.2 Reviews 
In een project vinden reviews plaats ter acceptatie van een baseline. Tijdens zo'n review 
wordt er gekeken of aan alle eisen voor die baseline wordt voldaan. Wanneer de CDs die 
deel uitmaken van een bepaalde baseline volledig en acceptabel warden bevonden, kan 
deze baseline formeel warden bevroren. Afhankelijk of de interne baseline ook een 
externe baseline kent, moet de klant hierbij aanwezig zijn . Met een review wordt in feite 
de voortgang in het productontwikkelingsproces bekeken. Bij een positieve review wordt 
de betreffende baseline bevroren. Een mijlpaal in het projectplan wordt bereikt. 
Dit houdt in dat elke baseline in de productlevenscyclus een review kent. De reviews die 
in het concept voor SP worden onderkend, zijn: 

Product Specification Review (PSR) 
De PSR wordt gehouden om te kijken of de producteisen (PvE) die op topniveau worden 
vastgesteld, bevroren kunnen warden. De producteisen die op dit niveau worden 
bevroren, warden door de betrokken partijen in een project als uitgangspunt genomen om 
te komen tot producteisen op (sub)systeem niveau. De FB wordt bij een PRR gereviewed. 

(Sub)System Specification Review (SSR) 
Wanneer de producteisen zijn vertaald naar het niveau van (sub)systemen en de 
interfaces tussen deze (sub)systemen duidelijk zijn gedefinieerd en vastgelegd kan de 
ADB warden gereviewed middels een SSR. Wanneer deze baseline bevroren wordt, is 
voor de betrokken partijen duidelijk binnen welke grenzen men vrij is te zoeken naar 
ontwerpoplossingen voor de diverse (sub)systemen. 

Critical Design Review (CDR) 
Er wordt gekeken of de items voldoende zijn gespecificeerd middels CDs, zodat met de 
protobouw van items kan worden gestart. In deze baseline zitten nog niet alle Cls van het 
project. Denk aan LRUs. Dit geldt ook voor de voorgaande baselines. De CDR leidt tot het 
bevriezen van de DB. 

Pre-Production Design Review (PDR) 
Het gebouwde prototype (As Built) en de To Build-structuur van het serieproduct wordt 
bekeken. Wanneer deze To Build-structuur volledig wordt bevonden, inclusief de 
benodigde productieprocedures, wordt de PRB bevroren middels een PDR. 
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Production Readiness Review (PRR) 
Het eerste serieproduct wordt gekwalificeerd. Wanneer het eerste product en de 
productieprocedures gekwalificeerd zijn en de benodigde onderhoudsdocumenten en 
handleidingen compleet aanwezig zijn, kan de PB worden bevroren middels een PRR. 

Maintenance Review (MR) 
Gedurende de gebruiks- en onderhoudsfase van een productexemplaar moeten MRs 
plaatsvinden om te kijken of de CDs die het exemplaar beschrijven nog overeenkomen 
met de werkelijke configuratie van het productexemplaar. 

In bijlage 22 zijn de reviews in de productlevenscyclus weergegeven. 

Bij het bevriezen van een baseline kunnen dus meerdere partijen betrokken zijn. De CM 
Manager van de klant brengt in deze projecten de diverse partijen bij elkaar. Hij moet er 
voor zorgen dat het CM van de diverse partijen op elkaar wordt afgestemd. Het bevriezen 
van een baseline is hierbij een hulpmiddel. 
Voor de interne baselines is de CM manager van SP verantwoordelijk. Rapportages over 
de status van baselines verloopt via deze CM manager naar de Project Manager. De 
Project Manager speelt de informatie van de externe baselines (Cl informatie) weer door 
naar de klant. 

In bijlage 23 zijn de vier CM activiteiten nog een keer in een figuur samengebracht. 

5.11 Risico Management 
Een ontwikkelingsproject gaat gepaard met onzekerheden. Door vroegtijdig in een project 
rekening te houden met onzekerheden wordt een project beter beheersbaar. De 
onzekerheid in projecten wordt in het vervolg risico genoemd. Het beter beheersbaar 
maken van risico's wordt bereikt door risico management. 
Het identificeren en waarderen van risico's is de eerste stap in het RM proces. Hiervoor 
bestaan meerdere technieken, zoal Failure Mode Effectss Analysis (FMEA), Risico 
Diagnose Methode (ROM) en Potential Problem Analysies (PPA). De ROM methode houdt 
rekening met techische, organisatorische en commerciele risico's in een project. Een 
project kent dus verschillende soorten risico's. 
Aan RM wordt in deze paragraaf aandacht besteed, omdat bij CM het van belang is 
producten te identificeren die een zeker risico met zich meebrengen. Met risico wordt in 
dit concept bedoeld dat aan de gestelde technische specificaties van een product niet kan 
worden voldaan. Volgens de normen voor CM zijn dit Cls. Risico is Mn van de 
selectiecriteria voor het identificeren van Cls. Dit heeft dus betrekking op de techische 
risico's in een project. 

Een methode die relatief eenvoudig te hanteren is voor het identificeren technische 
risico 's in een project, is door gebruik te maken van een Kraljic-matrix. Dit principe zal in 
de volgende paragraaf worden uitgewerkt. 

5.11.1 Kraljic-matrix 
De drie beheersaspecten van een product die voor SP van groot belang zijn in een 
project, zijn: 
1. tijd: het product vergt een langere ontwikkelingstijd dan gepland, 
2. kosten: de kosten per product zijn hoger dan gepland, 
3. kwalitelt: het risico dat aan de vastgelegde specificaties van een product niet kan 

worden voldaan. 
Deze drie beheersaspecten brengen een zeker risico met zich mee. Een project kan 
uitlopen. Hiervoor zijn diverse verklaringen te geven. Onvoorziene problemen kunnen 
optreden tijdens de integratie van de diverse (sub)systemen van een product, problemen 
met partners (levertijd problemen bv.) en componenten die meer ontwikkelings-, 
productie- of levertijd vergen dan aanvankelijk werd aangenomen, zijn voorbeelden van 
het uitlopen van een project. 
De kosten van een product worden o.a. be"invloed door leveranciers (grondstofkosten 
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hoger dan verwacht), de fabricagekosten en materiaalkosten (duurdere materialen zijn 
benodigd voor verkrijging van de gewenste kwaliteit) . 
Vaak zijn aan het begin van een project de functionele eisen aan het te ontwikkelen 
eindproduct te optimistisch gesteld. De prestaties van ingekochte producten, nieuwe 
ontwikkelde producten en productietechnieken (nieuwe technologie) kunnen minder zijn 
dan gesteld. 

Door twee van de drie beheersaspecten uit te zetten in een matrix, kunnen items warden 
ge"identificeerd die een groat risico vormen in een project. Er ontstaan vier klassen van 
items die ieder afzonderlijke aandacht vergen op het gebied van de uitgezette aspecten 
(figuur 5.18). De aandacht moet tijdens de ontwikkeling uitgaan naar de items in klasse 
(4) , de probleem items. Uit management overwegingen moet men zorgen dat het aantal 
probleem items niet te groat wordt. De items uit klasse (1) en (3) verdienen oak extra 
aandacht, echter minder dan klasse (4). 

Voor SP zijn de aspecten tijd en kwaliteit van groat belang. Door deze twee aspecten uit 
te zetten in een Kraljic-matrix ontstaan klassen van items als in figuur 5.18. Een van de 
selectiecriteria voor het identificeren van Cls in de ISO 10007 is risico items. Items die 
een groat risico met zich meebrengen in een project warden in feite Cls. De items in 
klasse (1) en (4) kunnen oak Cls zijn. Omdat het begrip Cl veel vragen oproept bij SP, 
wordt aan deze items een andere naam gegeven. In dit concept is gekozen voor de term 
risico items. 
De items in klasse een vragen extra aandacht op het gebied van zaken die de kwaliteit 
van een product uiteindelijk bepalen. Te denken valt hier aan het extra bewaken van de 
procedures/processen die benodigd zijn om dit product te maken. Items in klasse drie 
vragen extra logistieke aandacht in een project. 

Laag Sta ndaard items 

Laag 

Items met 
log istiek risico 

Hoog 

Tij dsrisico ilems 

Figuur 5. 18: Kosten I Tijd risico-matrix 

5.11.2 Wat te doen met de groot risico producten? 
In projecten moet extra rekening warden gehouden met groat risico items. Zij vereisen 
meer management in een project. Voor het managen van risico producten moet in een 
project worden georganiseerd. Dit vereist nadere onderzoek op het van RM in een project. 
projectorganisatie warden ingericht. 
Het is van groat belang het risico in een vroeg stadium te reduceren. Door voor deze 
items in een vroeg stadium de prestatie, functionele en fysieke specificaties vast te 
leggen, wordt de onzekerheid en daarmee het risico verminderd. 
Voor SP zullen bijvoorbeeld onder andere smeedstukken behoren, omdat ze een lange 
levertijd en daardoor zo vroeg mogelijk in een projectstadium moeten zijn gespecificeerd. 
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5.12 Systems Engineering 
Bij SP streeft men naar een ontwikkelingsmethode volgens Systems Engineerings (SE). 
Hiertoe wordt er in de toekomst een cursus gevolgd. 
Wat houdt SE precies in? De methode SE vertaalt de wensen en eisen die een klant stelt 
aan een product naar een functionele beschrijving van het black box gedrag van dit 
product en de daarbij behorende specificaties. Dit proces gaat door tot dat Systems 
Engineers overeenstemming bereiken over de uiteindelijke productspecificaties van de 
black box. 
Hierna vertalen Systems Engineers deze specificaties naar de diverse functionele delen 
((sub)systemen) in deze black box. Voor deze functionele delen worden de prestatie-eisen 
vastgelegd. 
Development engineers evalueren elk design van een item op kosten, haalbaarheid, 
tijdschema en risico's. Speciality Engineers, die verantwoordelijk zijn voor de 
betrouwbaarheid, inzetbaarheid, logistieke mogelijkheden, human interface, training en 
produceerbaarheid van een items, evalueren de totale levenscyclus consequenties van 
een ontwerp. Onder andere wordt er gekeken naar de onderhoudbaarheid van een item 
om er zeker van te zijn dit acceptabel is bij dit ontwerp. Dit proces wordt herhaald (diverse 
iteratieslagen) totdat een optimaal ontwerp is gevonden. 

5.12.1 Relatie met CM en risico management 
SE is een ontwikkelingsmethode die CM en risico management omvat. Binnen het SE 
principe wordt rekening gehouden met risico's die komen kijken bij productontwikkeling. 
Daarnaast is de SE methode sterk gericht op het vertalen van de functionele eisen op 
productniveau naar (sub)systeem niveau en lager. De relatie tussen CM en SE is dat SE 
de methode is om functionele eisen die aan een product gesteld worden te vertalen naar 
een lager niveau, terwijl CM gericht is op het gestructureerd en gecontroleerd vastleggen 
van deze eisen op dit lagere niveau. In figuur 5.19 is dit weergegeven. CM is het 
beheersingsmechanisme voor de CDs die bij SE ontstaan. Wanneer wordt gekeken naar 
de werkwijze bij SE en de baselines van CM, blijkt dat ze hand in hand gaan. De 
producteisen die in eerste instantie op black box niveau worden vastgelegd, maken deel 
uit van de FB. Hierna warden de eisen naar een lager niveau vertaald. Dit is het niveau 
waar voor de subsystemen de eisen warden vastgelegd in de ADB. De uiteindelijk 
gevonden ontwerpoplossingen warden in de DB vastgelegd. Het uiteindelijk geleverde 
product wordt getest of het voldoet aan de gestelde eisen in de FB en ADB. De resultaten 
warden vastgelegd in de PB. 
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Functional Baselint 

Altocaled Baseline 

Oeva lopm1n1 Baseline 

Product Basalin• 

Figuur 5. 19: Relatie Systems Engineering en CM 

In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan PDM systemen. Er wordt gekeken 
hoe dit concept door PDM kan worden ondersteund. Dit wordt gedaan met behulp van het 
PDM systeem MATRIX van MATRIX ONE. 

CDs 
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Hoofdstuk 6 Product Data Management 

6.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat een PDM systeem is en wat de mogelijkheden van 
een dergelijk systeem op dit moment zijn. Daarnaast wordt de omgeving aangegeven 
waar een PDM systeem bij SP ondersteuning zou kunnen bieden en welke eisen er dan 
gesteld worden aan zo'n systeem. De resultaten van een kosten/baten-analyse voor PDM 
bij SP worden vervolgens besproken. Hierna volgt een functionele beoordeling van het 
PDM systeem MATRIX. Er zijn ook bezoeken gebracht aan andere bedrijven met PDM. In 
bijlage 28 is een samenvatting gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
bevindingen na de presentatie van het CM-concept in PDM. 

6.2 Wat is Product Data Management? 
PDM is een 'tool' die een organisatie ondersteunt bij het managen van informatie die bij 
productontwikkelingsproces. PDM systemen beheren de grote hoeveelheid informatie die 
benodigd is bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en onderhouden (tevens verlenen 
van en service) van producten. De productgegevens warden gedurende de gehele 
productlevenscyclus beheerd. Hierbij staat centraal dat mensen van de verschillende 
disciplines in een organisatie op een beheerste manier gezamenlijk gebruik kunnen 
maken en communiceren van productgegevens gedurende de gehele levenscyclus van 
een product (figuur 6.1 ). 
PDM biedt voordelen in elke industrie waar producten worden ontworpen en 
geproduceerd. Enkele industrieen zijn: luchtvaart-, automobiel, defensie-, chemische-, 
proces- en farmaceutische industrie. 

lnlormatiestromen z.oru1.e.r. PDM lnlormatiestromen m..e1 POM 

Figuur 6. 1: lnformatie stromen in een organisatie met en zonder PDM 

De PDM markt kent een enorme groei. In 1995 was in Europa de totale omzet op deze 
markt $253 miljoen. In 1996 was dit $341 miljoen. De wereldwijde PDM markt kende in 
1996 een omzet van $898 miljoen. De verwachtingen zijn dat de wereldwijde markt in 
1997 een omzet kent van $1 .1 biljoen. 
PDM systemen kunnen worden toegepast om de invoering van complexe management 
programma's te verwezenlijken. Hierbij vervullen de systemen de rol van 'facilitators'. Bij 
deze programma's kan men denken aan Business Process Re-engineering (BPR), 
Concurrent Engineering, GALS, Configuration Management en ISO 9000. 
In een CE omgeving kan PDM een gunstige bijdragen leveren. PDM maakt het mogelijk 
groepen mensen bepaalde informatie op te vragen, distribueren, op te slaan en de 
toegang ertoe te beheren. Door toepassing van PDM kan informatie in wording in een 
vroeg stadium warden bekeken door de verschillende functionele groepen in een 
organisatie. 

Pagina 45 



SP 
Hoofdstuk 6 Product Data Management ,"' 

De functionaliteit van PDM systemen is groat. In paragraaf 6.4 warden ze besproken. Bij 
PDM systemen staat centraal het integreren van bestaande informatiesystemen in 
organisatie. PDM ontwikkelaars besteden op dit moment veel aandacht aan de integratie 
van een PDM systeem met een ERP/MRP informatiesysteem. Het gaat dus hier in feite 
dus om een koppeling tussen de ontwikkelings- en productieafdeling in een organisatie. 
Wat in PDM en ERP/MRP systemen overeenkomt, is dat de productstructuur centraal 
staat. De view op de productstructuur is in beide systemen echter anders. In een MRP 
systeem wordt een productstructuur gehanteerd die precies aangeeft hoe het product zal 
warden gefabriceerd en geassembleerd. De structuur orienteert zich voornamelijk op 
materialen en productieprocessen. De structuur is een To Build-structuur van het product. 
De productstructuur in PDM systemen is functioneel georienteerd. Het is een structuur die 
gericht is op een beschrijving van wat het product doet en hoe de configuratie ervan is. Ze 
warden door engineers gebruikt om de ontwerpstructuur weer te geven van een product 
zoals die in een CAD/CAM systeem is ontwikkeld. In PDM wordt dus een As Designed
structuur van een product beheerd. Het behoeft geen nadere uitleg dat deze structuren 
zeer verschillend zullen zijn. Dit betekent dat er tussen de verschillende systemen een 
interface moet komen die langs twee wegen communiceert. 
Daarnaast wordt op dit moment veel aandacht besteed aan de integratie van PDM 
systemen met het internet. Hiermee wordt productinformatie wereldwijd. Een hechtere 
samenwerking met leveranciers, subcontractors en de klant wordt hierdoor mogelijk 
gemaakt. Ontwikkelings- en levertijden kunnen warden gereduceerd. 

Uit literatuur van PDM implementaties is gebleken dat dit een organisatie veel tijd en 
effort kost. Met name op het gebied van het aanpassen en configureren van het systeem 
en het BPR. De implementatie kosten bedragen vaak meer dan een factor 3 van de 
aanschafkosten. Men moet dan ook veel aandacht besteden aan het te volgen 
implementatietraject. Om beter inzicht te krijgen in het implementatietraject van een PDM 
systeem wordt binnenkort het Rapia'PDM project opgestart. Rapia'PDM richt zich op het 
reduceren van tijd, geld, risico en inspanning, om een PDM implementatie succesvol te 
laten verlopen. Het uiteindelijk doel is het binnen handbereik brengen van de PDM 
oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf. Het onderzoek richt zich op het financieel 
verantwoorden van PDM investeringen binnen organisaties. Deze verantwoording, die 
bijvoorbeeld in de vorm van een kosten/baten analyse kan warden uitgewerkt, is vaak 
uitermate complex doordat PDM in veel projecten samen gaat met herontwerp en 
verbeteren van de bedrijfsprocessen (BPR). Dit brengt met zich mee dat de gehele 
product levenscyclus in beschouwing moet warden genomen om tot een verantwoorde 
beslissing te kunnen komen. Dael van het onderzoek is ook om met behulp van een 
model meer inzicht te krijgen in de invloed van PDM functionaliteit op de prestaties van 
de bedrijfsprocessen, zodat onderzoek trajecten die nu 6 a 8 weken in beslag nemen, 
sterk ingekort kunnen warden. Op deze wijze kunnen zowel de kosten als de benodigde 
tijd voor PDM implementatie trajecten gereduceerd warden. 
Bij het opstellen van een globaal implementatieplan van een PDM systeem bij SP is 
rekening gehouden met dit project (hoofdstuk 7). 

6.3 Baten Product Data Management Systeem 
Er zijn veel voordelen te behalen met PDM systemen. Men kan ze indelen in vier 
categorieen: time to market, directe kosten, kwaliteit en overige. In de volgende 
paragrafen warden ze besproken. 

6.3.1 Time to Market 
Bij effectief gebruik van een PDM systeem, zal er onder andere een reductie zijn van 
verloren tijd (geen waarde toevoegende tijd) gedurende de gehele levenscyclus van een 
product. PDM biedt mensen de mogelijkheid hun energie te richten op het definieren, 
ontwerpen en fabriceren van producten, in plaats van het zoeken naar en verifieren van 
de correctheid van informatie. PDM systemen leiden tot: 
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• een gereduceerde levertijd/doorlooptijd: De ontwikkeling van producten kan sneller 
plaatsvinden, waardoor de tijd tot het product op de markt (time-to market) wordt 
gebracht, afneemt; 

• Concurrent Engineering: Status van projecten, producten en documenten zijn direct 
zichtbaar en informatiestromen binnen een organisatie verlopen sneller en 
gestructureerd. lnformatie is in een vroegtijdig stadium toegankelijk. 

6.3.2 Directe kosten 
De directe kosten voordelen die zijn te behalen, kan men opdelen in: 
• kosten foutieve/oude informatie: kosten die gemaakt worden door het gebruik van 

foutieve/oude informatie; 
• afname papierverbruik: tekeningen, kopieen rapporten/memo's en andere documenten 

kunnen nu digitaal worden beheerd en gedistribueerd binnen en buiten de organisatie. 

6.3.3 Kwaliteit 
Ondermeer het aantal tauten door het gebruik van verouderde informatie zal afnemen en 
de status van engineering wijzigingen worden zichtbaar en kunnen warden gebruikt voor 
productieplanning en het ongeldig verklaren van materiaal. Enkele kwaliteitsvoordelen: 
• effectief gebruik informatie: Het hoeveelheid werk dat dubbel wordt gedaan binnen en 

buiten een afdeling nee mt af, doordat informatie effectiever kan warden gebruikt. 
Daarnaast is electronische uitwisseling van informatie mogelijk, waardoor tijd wordt 
bespaard en overzet tauten afnemen; 

• toegankelijkheid informatie: De tijd die men kwijt is met zoeken naar de juiste 
informatie zal afnemen. Daarnaast neemt de consistentie toe doordat iedereen werkt 
met dezelfde informatie; 

• wijzigingenbeheer (change control): Een organisatie die een goed informatiebeheer 
heeft, wil ook wijzigingen van deze informatie beheren. Daarnaast kunnen de 
consequenties van een wijziging beter in beeld worden gebracht en sneller worden 
doorgevoerd; 

• verbeterde communicatie: De organisatie maakt gebruik van gedeelde informatie in 
plaats van "geheime" informatie. De kennis wordt in een organisatie breed 
toegankelijk; 

• formalisering bedrijfsprocessen: door PDM warden relatief eenvoudig ISO certificaten 
behaald en andere standaarden nageleefd. 

6.3.4 Overige 
De overige voordelen vallen ondermeer in de categorie: 
• concurrentie voordeel: Naast de doorlooptijd verbeteringen, krijgt de onderneming 

extern het imago van een state-of-the-art onderneming; 
• afname frustratie: Frustraties van personen die het resultaat zijn van het niet kunnen 

vinden van de gewenste informatie zullen afnemen. 

6.4 Functionele mogelijkheden PDM Systeem 
De genoemde voordelen uit paragraaf 6.3 warden bereikt door de functionele 
mogelijkheden die een PDM systeem op dit moment biedt. De PDM functionaliteit is in te 
delen in twee categorieen: user services, e.n utility services. 
In de volgende paragrafen worden deze twee services besproken. 

6.4.1 User services 
De user services van een PDM systeem bestaan uit: 
• data en document management Hieronder wordt verstaan het managen van data en 

documenten (Word-, AutoCAD-, TXT-of Excel files bijvoorbeeld). Gegevens kunnen 
warden gerelateerd aan producten. Daarnaast wordt de fysieke file, de locatie van die 
file, de data attributen (meta gegevens) bij de file (bv. project, datum, revisie), de 
opslag en de toegang tot de file beheerd. Het gelijktijdig gebruik van files wordt oak 
geregeld; 
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• process en workflow management De mogelijkheid bestaat om gedefinieerde 
processen in een organisatie in het systeem over te nemen. Toekennen van rollen met 
bevoegdheden is mogelijk. Oak het beheren van distributielijsten voor 
informatieverspreiding en het managen van de ge'integreerde processen. Tot de2e 
processen behoren onder andere het wij2igingenbeheer en het design release proces 
in een organisatie. De levenscyclus van producten en documenten kan in PDM warden 
vastgelegd; 

• product structure management verschillende productstructuren, 2oals een 
engineering- en productiestructuur, kunnen warden gecreeerd en beheerd. Oak met 
varianten in een productstructuur kan warden gewerkt. lnformatie kan warden 
gerelateerd aan productstructuren waarop het betrekking heeft. Where-used-informatie 
is snel op te vragen; 

• classifcation & retrieval: Dit is het mechanisme waarmee het mogelijk wordt snel de 
gewenste informatie te vinden. Producten en documenten kunnen warden 
geclassificeerd. Hierbij kan men aan documenten en producten een willekeurig aantal 
attributen toekennen; 

• program management Het beheren van Work Breakdown Structures (WBS) is 
mogelijk. Het relateren van WBS-taken aan de productstructuur en het plannen van 
de2e taken is mogelijk. Tevens het toekennen van middelen aan taken. 
Projectover2ichten 2ijn eenvoudig te genereren. 

6.4.2 Utility services 
De utility services bestaan uit: 
• communications: Bestaat uit het communiceren van informatie tussen gebruikers 

onderling en tussen verschillende informatiesystemen. Sommige PDM systemen 2ijn al 
ge'integreerd met het internet. Hierdoor is het mogelijk vanaf een willekeurige plek (bv. 
bij klant of leverancier) toegang te hebben tot informatie; 

• data transport and translation: de2e tool schermt gebruikers af van de fysiek locatie 
waar files warden opgeslagen en de format waarin. PDM 2orgt voor de eventueel 
nood2akelijke translatie van informatie; 

• image services: De2e tool biedt de mogelijkheid aan documenten "mark-up's" te linken. 
Dit 2ijn grafisch geplaatste digitale opmerkingen. Grafische bestanden warden net 20 
beheerd als andere digitale data. Dit kan het wijzigings- en reviewproces bespoedigen; 

• system administration: Backup, restore en archiverings faciliteiten behoren hier onder 
andere toe. Men kan in veel gevallen de user interface aanpassen naar persoonlijke 
voorkeur. Het beheer van de integratie met andere informatiesystemen, 2oals MS
Office, PRO/E en AutoCAD valt ook hieronder. 

6.5 Mogelijke ondersteuning Product Data Management bij SP 
Wat zijn de mogelijkheden van PDM bij SP? De industrie waarin SP opereert, is de 
omgeving waar de aandacht van PDM leveranciers naar uitgaat. De producten van SP 
vragen om een goed beheer van productgerelateerde gegevens. Een PDM systeem kan 
op dit punt duidelijk uitkomst bieden. 
Hoofddoelstelling van de aanschaf van een PDM systeem is de continuiteit van de SP 
organisatie te kunnen waarborgen. PDM moet hierbij met name CM kunnen 
ondersteunen. Hierbij moet een PDM systeem goed kunnen omgaan met: 
• baselines in een project. Het systeem moet 20 flexibel 2ijn dat het in de toekomst 

overweg kan met baselines volgens het CM-concept; 
• het wij2igingenbeheer en het vrijgifteproces van documenten en producten. 

Workflowprocessen moeten door het systeem kunnen warden ondersteund; 
• de diverse productstructuren die in het CM-concept warden genoemd. Dit houdt in dat 

het systeem oak moet kunnen omgaan met tracecodes en serialnumbers; 
• het genereren van (status)over2ichten. Producten en documenten moet een status 

kunnen warden gegeven; 
• het beheer van de relatie tussen documenten en producten. Hier hoort oak het beheer 

van de history van producten en documenten bij. Alie (digitale)gegevens die men nu 

Pagina 48 



SP 
Hoofdstuk 6 Product Data Management ;"' 

niet in TRITON kan beheren, moeten in PDM kunnen worden ondergebracht; 
• goede zoekmogeliijkheden. Hierbij moet informatie voor diverse gebruikersgroepen 

kunnen worden afgeschermd; 
• diverse product- en documentcoderingen. Er moeten diverse coderingen naast elkaar 

kunnen bestaan voor een enkel product; 
• bestaande informatiesystemen. Het systeem moet directe aan TRITON en PRO/E 

gekoppeld kunnen worden. 

Aan het laatste punt wordt nader toegelicht. Het informatiesysteem TRITON ondersteunt 
op dit moment met name het logistieke- en productiegedeelte bij SP (figuur 6.2). PDM 
moet het traject voor TRITON (engineering) en na TRITON (service) gaan ondersteunen. 
Wanneer dit kan worden gerealiseerd, is SP in staat CM toe te passen gedurende de 
gehele productlevenscyclus. 
Het CM dat wordt uitgevoerd tot dat een productstructuur wordt vrijgegeven voor 
productie, moet op den duur in PDM zijn ondergebracht. Hiertoe behoren ook de CM 
activiteiten die de afdelingen TA en PE uitvoeren. In PDM wordt dan zowel de E-BOM als 
de P-BOM beheerd. Van de P-BOM in PDM wordt een kopie gemaakt en in TRITON 
overgebracht. Het productie- en logistieke gedeelte in de productlevenscyclus wordt door 
TRITON beheerd. De gebruiks- en onderhoudsfase vallen weer onder het beheer van 
PDM. Gedurende deze fasen wordt de As-Delivered BOM beheerst van 
productexemplaren. 

r---. Marki 
L__' onderzoek 

Mijlpaal : 
Funclionat Baulint 

Bev rore n 

Mijlpaat: 
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Base line 
Bev rortn 
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Mijlpaal : 
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Figuur 6.2: PDM en productlevenscyclus 
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De projecten bij SP vragen om een PDM systeem dat projectgewijs kan worden ingericht. 
Het systeem moet dus flexibel zijn. Daarnaast moet het de bestaande processen bij SP 
kunnen ondersteunen. In de volgende paragraaf worden de eisen die aan een PDM 
systeem worden gesteld door SP verder uitgewerkt. 

6.6 Eisen die door SP aan een PDM systeem worden gesteld 
De eisen die aan een PDM systeem worden gesteld kan men indelen in functionele eisen 
en kwaliteitseisen. In bijlage 24 worden de verschillende eisen voor SP ingevuld. 
De eisen vloeien voort uit de doe/en die SP nastreeft met een PDM systeem. Deze doelen 
zijn : 
• ondersteuning CM bij SP, 
• integratie van de diverse informatiesystemen bij SP, 
• doorlooptijd verbetering van projecten, 
• beheersing van productgegevens gedurende de gehele productlevenscyclus, 
• verbetering en beheersing van processen binnen de organisatie. 
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6. 7 Kosten/baten analyse PDM Systeem 
In deze paragraaf volgt een kleine kosten/baten-analyse (K/8-analyse) die is gemaakt 
voor de aanschaf van een PDM systeem. Op basis van alleen deze K/B-analyse kan geen 
besluit worden genomen voor het al dan niet aanschaffen van PDM. Zowel de kosten als 
baten zijn niet duidelijk aantoonbaar te maken. 
Op basis van de genoemde baten in paragraaf 6.3, is een baten-vragenlijst samengesteld 
voor SP. De vragenlijst is in bijlage 25 te vinden. Aan potentiele gebruikers is deze 
vragenlijst voorgelegd. In bijlage 26 zijn de resultaten van de interviews te vinden. In 
paragraaf 6.7.1 worden de verwachte baten in het kort besproken. De verwachte kosten 
zijn opgesteld aan de hand van een eerder uitgevoerde K/8-analyse voor PDM bij SP. 
Deze K/8-analyse is in 1995 uitgevoerd. De baten zijn destijds bepaald door het 
management. In paragraaf 6.7.2 worden de kosten besproken. In bijlage 26 is een 
uitgebreidere beschrijving te vinden. 

6.7.1 Baten analyse 
Voor het bepalen van de baten zijn personen van T&D en TA ge"interviewd. De voordelen 
van PDM worden in eerste instantie voor deze afdelingen verwacht. Bij de ge"interviewden 
zitten ook personen die bij de PDM demonstratie aanwezig waren. 
De verwachte baten worden in [manurenlweek] uitgedrukt. Deze baten hebben betrekking op 
time-to-market en directe kosten besparingen. De baten in de andere klassen konden niet 
worden gekwantificeerd. De interviews leverde een verwachte besparing op van ± 7 
[manurenlweek] gemiddeld per persoon. Het aantal gebruikers wordt nu geschat op 40 
personen. Dit zal een besfaring leveren van 280 [manurenlweek]. 

In 1995 was dit 300 [manure / week] voor het totaal aantal gebruikers. Het aantal gebruikers is 
toen geschat op 32. Per gebruiker levert dit dus ± 9,5 [manurenlweek] besparing per persoon 
op. 
Het aantal gebruikers van PDM wordt nu in eerste instantie op 40 personen geschat. 
Het verschil in totaal aantal uren is onder meer te wijten aan de indirecte baten, kwaliteit 
en overige, die in 1995 wel zijn gekwantificeerd. De baten zijn zoals eerder gezegd door 
het management vastgesteld. In deze K/8-analyse zijn de verwachte baten door de 
gebruikers ingeschat. Deze gebruikersgroep is beperkt tot de afdelingen T&D en TA. In 
1995 zijn nog andere afdelingen betrokken bij de analyse. Daarentegen is het verwachte 
aantal gebruikers toegenomen van 32 naar 40 personen. 
Uit de interviews blijkt dat de personen die bij de PDM demonstratie aanwezig zijn 
geweest, de baten hoger inschatten dan de personen die (vrijwel) geen kennis hebben van 
PDM .. 
Er wordt door de gebruikers een flinke besparing op het papierverbruik verwacht. Hierbij 
kunnen kanttekeningen worden geplaatst omdat de ervaring zowel bij SP als de bezochte 
bedrijven met PDM het tegenovergestelde laten zien. 

6. 7 .2 Kosten analyse 
De kosten van een PDM systeem zijn in te delen in investerings- en exploitatiekosten. 
Deze kosten kan men weer verdelen over hardware, software en personeelskosten. In 
bijlage 25 is dit uitgewerkt. 
Wanneer men de verwachte kosten naast de verwachte baten plaatst, volgt een mogelijke 
besparing van f 664.667 per jaar (f 1.008.000 - f 343.333). Dit is minder dan de analyse 
die is uitgevoerd in 1995. De oorzaak moet hier voor een groot deel gezocht worden in het 
feit dat er bij deze berekening geen rekening is gehouden met de indirecte voordelen. 
Deze voordelen zijn moeilijk kwantificeerbaar. 
Op basis van deze analyse kun je zeggen dat het interessant is om PDM aan te schaffen. 
Zoals echter al is vermeld, vindt het opstellen van een K/8-analyse voor de aanschaf van 
een informatiesysteem plaats op basis van aannames die niet volledig kunnen worden 
onderbouwd. 

De baten van PDM blijken pas wanneer het wordt ingevoerd en er metingen worden 
uitgevoerd. De oude en de nieuwe situatie moet hierbij vergeleken worden. Het is dan 
noodzakelijk dat er nu ook metingen plaatsvinden. Op dit moment wordt er nog vrijwel niet 

Pagina 50 



SP 
Hoofdstuk 6 Product Data Management ,,-

gemeten binnen SP. Voor het meten van CM en PDM prestaties kunnen een aantal 
prestatie-indicatoren worden vastgesteld. 

6.8 PDM systeem MATRIX 
Tijdens het afstudeertraject is gekeken naar het PDM systeem MATRIX 4.1 op de 
mogelijke ondersteuning van CM. In bijlage 27 worden de mogelijkheden van dit systeem 
aangegeven. In deze bijlage zijn ook de resultaten van de functionele beoordeling te 
vinden. 

6.9 Bevindingen na presentatie CM in MATRIX 
De eerste indruk van de personen aan wie MATRIX is gepresenteerd is dat het zeer 
moeilijk is om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de verschillende 
productstructuren en documenten. Het verschil in de structuren is niet duidelijk zichtbaar 
te maken. Men is gewend met lijstjes te werken. MATRIX is een objectgeorienteerd 
systeem, waarbij je relaties tussen objecten legt door twee objecten en de gewenste 
relatie aan te klikken. Dit is anders dan dat men nu gewend is met TRITON. In TRITON 
worden door middel van tabellen, stuklijsten gemaakt. Het grote aantal relaties die er 
tussen verschillende objecten (lees: documenten en producten) in MATRIX kunnen 
bestaan, wordt als erg verwarrend beschouwd. 

Naast deze bevindingen, die betrekking hebben op het systeem, zijn er opmerkingen 
geplaatst over het CM bij SP nu, en het concept. Er kwam duidelijk naar voren dat het 
gepresenteerde CM-concept complex is. Dit komt mede door het feit dat er gebruik wordt 
gemaakt van procedures die als zodanig nu nog niet bij SP voorkomen. Voor als zodanig 
zijn veel zaken impliciet of niet aanwezig. Men onderkend het bestaan van meerdere 
structuren. De samenhang ertussen is niet duidelijk of bekend. Dit ligt ook nergens vast. 
Aan producten en documenten wordt nog geen formele status toegekend. Een begin is er 
wel gemaakt met een status voor een WV en PR. Daarnaast heerst er grote 
onduidelijkheid rond het baseline principe en de Cls. 

De conclusie die kan worden getrokken na de demonstratie is dat men onderkent dat de 
huidige werkwijze voor verbetering vatbaar is. Op dit moment is er geen gestructureerd 
productontwikkelingsproces dat wordt gebruikt voor een project. Veel procedures zijn 
verouderd of niet aanwezig. Met name CM procedures. Daarnaast worden bestaande 
procedures niet nageleefd of verschillend ge"interpreteerd. Het komt zelfs voor dat 
personen niet op de hoogte zijn van de procedures. 
De bereidheid is er om dit probleem aan te pakken. Het management moet dan wel een 
duidelijk richting uitstippelen. 

In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de impact die de invoering van 
CM en PDM op de organisatie hebben. 
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Hoofdstuk 7 Organizational impact 

7.1 lnleiding 
In de eerste paragraaf worden enkele bevindingen opgesomd van het afstudeerproject. 
De paragraaf daarna besteedt aandacht aan het doorvoeren van veranderingen in een 
organisatie. Hierna volgt een paragraaf waarin een globaal stappenplan wordt beschreven 
voor de invoering van CM en PDM. In de laatste paragraaf worden de kritische 
succesfactoren van dit implementatie project besproken. 

7.2 Bevindingen 
Hoe nu verder? Wat wil de organisatie? CM invoeren? PDM invoeren? Voordat er 
aandacht wordt besteed aan de consequenties die het invoeren van zowel PDM als CM 
voor de organisatie hebben, wordt er stilgestaan bij de bevinden in het afstudeerproject. 
Gedurende het afstudeerproject en met name na de presentatie van het PDM systeem, is 
gebleken dater geen duidelijk beleid is binnen de SP organisatie. Dit wordt door de 
personen die bij de PDM presentatie aanwezig zijn geweest als een groot tekort ervaren. 
Men weet dat er bepaalde essentiele zaken binnen de organisatie beter moeten worden 
geregeld. Het beter beheersen van het ontwikkelingsproces is daar een van de 
voorbeelden van. Op dit moment is er geen sprake van een gestructureerd 
ontwikkelingsproces dat voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot CM en door de 
gehele organisatie wordt gehanteerd. Dit wordt wel gewenst, zowel door de klant als de 
werknemers bij SP. Zij wensen een heldere werkwijze die geldig is voor de organisatie. 
Dit verslag beschrijft een CM-concept dat aan deze wensen kan voldoen. Het heeft echter 
grate veranderingen tot gevolg in de gehele organisatie. Zowel bij de invoeren van CM als 
PDM vindt als het ware een BPR proces plaats die onder andere een organisatiecultuur 
verandering tot gevolg heeft. 

Men kan besluiten om een dergelijk concept niet in te voeren. Er zijn echter een aantal 
beweegredenen die zo'n besluit tegen spreken. In paragraaf 4.2 worden er al enkele 
genoemd. Hieronder worden de belangrijkste beweegreden nog eens genoemd: 
• De klant vraagt om CM. Er is een commitment aangegaan op het gebied van CM; 
• SP wil complexe innovatieve producten met hoge kwaliteit ontwikkelen. Daarvoor is 

CM nodig; 
• Om deze producten te kunnen ontwikkelen en fabriceren, zijn gestructureerde en 

beheerste processen een noodzakelijke voorwaarde. Wanneer men de kwaliteit van de 
SP producten wil kunnen waarborgen, moet er meer aan CM warden gedaan; 

• Misschien wel de belangrijkste reden om meer aan CM te gaan doen ligt in het feit dat 
de personen binnen de eigen organisatie er om vragen. Het projectgewijs inrichten van 
wat er aan CM wordt gedaan, schept geen duidelijkheid voor de organisatie en kost 
daarnaast veel tijd. Door op organisatieniveau CM in te voeren warden deze 
problemen voorkomen. 

Wanneer men besluit wel een dergelijk concept in te voeren, moet hiertoe een duidelijk 
beleid warden uitgestippeld. Het vraagt draagkracht op organisatieniveau. Het heeft 
impact op de gehele organisatie, waarbij het management een trekkersrol dient te 
vervullen. De CM processen gaan over afdelingen heen en moeten dan ook aandacht 
krijgen van organen die boven deze afdelingen staan om het succesvol te maken. 
Wanneer het van boven af niet duidelijk is wat het uitgevoerde beleid is, wordt het ook 
steeds moeilijker iets op afdelingsniveau door te voeren. Een CM en/of PDM 
implementatie is dan gedoemd te mislukken. 

In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan het organiseren van een project dat 
gericht is op het doorvoeren van veranderingen in een organisatie. 
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7.3 Veranderen 
De bedrijfsprocessen die door PDM kunnen worden ondersteund, zoals het 
wijzigingenbeheer in een organisatie, zijn in de loop der tijd flink veranderd. Ook bij SP is 
dit het geval. Naast het feit dat veel bedrijfsprocessen zijn verouderd, vraagt de 
implementatie van CM en PDM om aanpassing en aanvulling van bestaande processen 
om te komen tot een gestructureerd ontwikkelingsproces dat voldoet aan CM. 
De implementatie van zowel CM als PDM brengt veel veranderingen met zich mee. Er 
vindt een grootschalige BPR van bestaande processen plaats. Hierbij is de integratie van 
strategie, bedrijfsprocessen, technologie en mensen van fundamenteel belang voor een 
succesvolle implementatie van CM en PDM. Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat CM 
in grote mate door PDM kan worden ondersteund. Hierbij moet een PDM systeem worden 
gezien als een tool die het realiseren en uitoefenen van een effectief en efficient CM 
eenvoudiger mogelijk maakt 

Door de implementatie van CM en PDM gelijktijdig te laten plaatsvinden, hoeft er maar 
een keer sprake te zijn van een BPR. De implementatie moet dan wel zorgvuldig 
plaatsvinden. Een goed uitgewerkt plan moet hieraan ten grondslag liggen. Het is een 
project dat enkele jaren bestrijkt en dat niet op afdelingsniveau moet worden ge"initieerd. 

Aan de hand van de drie hoofdprocessen van ondernemen wordt in de volgende 
paragrafen bekeken wat er moet gebeuren voordat er met de implementatie van CM en 
PDM kan worden begonnen en wat de consequenties van de veranderingen zijn. In figuur 
7.1 zijn de drie processen van ondernemen weergegeven. 

Figuur 7.1: Orie hoofdprocessen organiseren [Weggeman e.a., 1997] 

7 .3.1 Doe I en stellen 
Uit de missie en visie van de SP organisatie moet het beleid volgen. Uit het beleid 
moeten de doelen volgen die met de implementatie van CM en PDM worden nagestreefd 
en de strategie die daarbij wordt gehanteerd om ze te bereiken. De implementatie van CM 
en PDM moet geen doel op zichzelf worden. De doelen moeten een antwoord geven op 
de vraag welke gewenste situatie op welke moment men tracht te bereiken. De gestelde 
doelen moeten meetbaar, acceptabel, communiceerbaar, inspirerend en engagerend zijn. 

De doelen met betrekking tot CM en PDM zouden voor SP kunnen/moeten zijn: 

Doe/ implementatie van CM: 

'Met di!l'impieff:ientaiie'v'an :cAfwordtgetnichi ·oiiihen (." .• ) jaar eeri gestructureerd ;:> · · 
~.-,:·'., '.,. X, ) .R- . • • "· ·, • - ~ _,, • ': ·.-·, •• ~:" 1 "' : . >'·f•:,, _,, _:'.~-:;. 

produptonm,ikf5plmgsproces,te verkrijgen dat~h'#e.rsbaar is .en aan de.~fserf en ·· 
wensen voldoet van .tie klanrhet,proquct,ih~t propes en d_e eigen organisatie,: . 
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Doe/ lmplementatie van PDM: 

Met de implementaiie van een PDM systeem wordt getracht de doe/en die worden 
nageleefd met de imptementatie van CM (beter) realiseerbaar.te maken binnen de 
gesfelde periode. . 

7.3.2 Organiseren 
Wanneer de doelen bekend zijn die men met de implementatie van CM en PDM wil 
bereiken, dient een stappenplan te warden opgesteld. In dit plan moet stap voor stap 
warden aangegeven hoe men de implementatie tracht te realiseren. Per stap moet warden 
beschreven wie, wat, wanneer en met welke middelen zal uitvoeren. Er moeten condities 
warden geschapen die de realisatie van de verschillende stappen mogelijk maken. Het 
kan zijn dat de SP organisatie op bepaalde plaatsen hiertoe opnieuw moet warden 
ingericht. In paragraaf 7.4 wordt een globaal stappenplan voor de invoering van CM en 
PDM bij SP beschreven. 

De meest bepalende factor voor de relatie tussen organiseren en realiseren vinden we 
(informatie) systemen en procedures waarmee het dagelijks functioneren van een 
organisatie wordt gestuurd en geregeld. Als men heeft bedacht volgens welk plan men de 
gestelde doelen tracht te realiseren (strategie) en als je vervolgens de organisatie in 
overeenstemming met het plan hebt ingericht (structuur, systemen, personeel en 
managementstijl), dan zorgt met name het feitelijke gebruik van systemen ervoor dat de 
organisatie gaat functioneren. 

De implementatie van zowel PDM als CM heeft invloed op de 6 ontwerpvariabelen uit 
figuur 7.1. Hieronder warden de 6 ontwerpvariabelen besproken. Er wordt per variabele 
bekeken welke invloed de invoering van CM en PDM daarop heeft. Een verandering van 
een variabele heeft automatisch gevolgen voor de overige variabelen. 

Strategie 
Wanneer CM en PDM gezien warden als een middel dat kan dienen om gestelde doelen 
te bereiken, moet een stappenplan warden opgesteld om CM en PDM te implementeren. 
In dit stappenplan moet duidelijk warden aangegeven welke activiteiten er van 
betrokkenen wordt verwacht en hoe ze zullen warden opgeleid. De planning van de 
implementatie moet realistisch zijn en een beeld geven van de nabije toekomst en de 
lange termijn verwachting. 

Managementstijl 
De manager die verantwoordelijk wordt voor de implementatie van CM en/of PDM moet 
betrokkenen weten te motiveren mee te werken. Hiertoe moeten de voordelen van de 
verandering duidelijk warden gemaakt. De manager moet communiceren met alle niveaus 
in de organisatie, De invoering van CM vraagt om een CM manager in de organisatie. De 
invoering van PDM vraagt oak om ondersteuning van buiten. De implementatie van CM 
en PDM vraagt bij SP om personen die goed mensen weten te overtuigen en kennis heeft 
van de wereld waarin SP zich begeeft. Daarnaast moet hij/zij het managementteam zeer 
nauw bij het project betrekken en wanneer nodig om ondersteuning durven vragen. De 
manager maakt deel uit van het projectteam dat implementatie begeleidt. De 
managementstijl is zeer belangrijk voor het succesvol kunnen implementeren van CM en 
PDM bij SP. 

Systemen 
Systemen hebben betrekking op de regels en procedures waarmee het dagelijks 
functioneren gestuurd wordt. Voor invoering van CM en PDM moeten er procedures 
warden aangepast en toegevoegd. Deze procedures moeten aan het personeel kenbaar 
warden gemaakt en het personeel moet warden opgeleid. Wanneer de procedures warden 
geautomatiseerd, dus in PDM warden overgenomen, leidt dit automatisch tot een 
formelere werkwijze. Het ad hoc toepassen van procedures wordt hiermee voorkomen. 
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Handboeken moeten warden geschreven die de nieuwe werkwijze toelichten. Wanneer 
PDM wordt ge"implementeerd, wordt men gedwongen te werken volgens een bepaalde 
(nieuwe)werkwijze. 

Personeel 
De invoering van CM en PDM heeft grote invloed op de bestaande werkwijze van het 
personeel. Ze krijgen te maken met een nieuw geautomatiseerd systeem, dat een andere 
werkwijze van ze vraagt. Personeel moet dus voor het systeem warden opgeleid. Nog 
belangrijker is de nieuwe CM werkwijze. Ook hier moet veel aandacht warden geschonken 
aan het de opleiden van het personeel. Het doel van CM en de wijze waarop CM wordt 
toegepast, moet duidelijk warden uitgelegd. 

Cultuur 
Het gedrag en de gewoonten van personeel zal veranderen met de invoering van CM en 
PDM. Het BPR proces brengt met zich mee dat mensen zich moeten aan passen aan een 
nieuwe omgeving. Het is belangrijk dat de mensen wordt toegelicht waarom de 
veranderingen noodzakelijk zijn, om weerstand tegen de verandering te voorkomen. 

Structuur 
Door de implementatie van CM en PDM zullen taak-, verantwoordelijkheids- en 
bevoegdheidsverdelingen veranderen. Nieuwe procedures en werkwijzen moeten warden 
vastgesteld. Met name de instelling van een CCB voor een project zal een 
organisatorische verandering met zich meebrengen. Wanneer CM volledig wordt 
toegepast, is het waarschijnlijk dat er een aparte CM afdeling komt. Deze afdeling kent 
dan een nauwe relatie met de kwaliteitsafdeling. 

7.3.3 Realiseren 
De relevante vraag voor dit hoofdproces is: "Hoe moeten werkzaamheden warden 
uitgevoerd om de gestelde doelen te bereiken?". 
Het opgestelde stappenplan voor de implementatie van CM en/of PDM moet nu 
daadwerkelijk warden uitgevoerd. Dit vraagt om een planmatige aanpak, waarbij 
activiteiten warden geformuleerd voor de stapsgewijze implementatie. Met behulp van de 
combinatie van mensen, middelen en kapitaal vindt de feitelijke implementatie plaats. 
Om de voortgang in het implementatietraject te kunnen bepalen moeten resultaten van 
uitgevoerde activiteiten warden gemeten. Hiertoe moeten in het implementatietraject 
meetpunten warden gedefinieerd. De resultaten van de invoering moeten warden 
gemeten om eventuele noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. De resultaten warden 
hierbij vergeleken met de gestelde doelen en moeten hierna aan de organisatie kenbaar 
warden gemaakt. 

7.4 Stappenplan implementatie CM en PDM 
In deze paragraaf wordt een mogelijk stappenplan voor de implementatie van PDM en 
CM bij SP beschreven. Per stap warden enkele activiteiten genoemd die plaats moeten 
vinden. Voordat met de implementatie kan warden begonnen moeten dus eerst de doelen 
vastliggen die met CM en PDM warden getracht te bereiken. Er moet warden besloten of 
CM wordt ingevoerd. Hetzelfde geldt voor een PDM systeem. Er moet warden beslist of 
PDM (nu) wordt aangeschaft en zo ja, welk systeem. 

Het gehele traject van planning, selectie en implementatie van een PDM systeem is een 
voortdurend, cyclisch proces dat bestaat uit de vijf gescheiden fasen, awereness, 
readiness, implementation preparation, implementation launch en monitoring. SP bevindt 
zich op dit moment in de implementation preparation fase. In deze fase vindt de feitelijke 
selectie van een PDM systeem plaats. De ondersteuning die PDM de organisatie kan 
bieden is in de voorgaande fasen naar voren gekomen. Er moet nu warden beslist of kan 
warden overgegaan tot aanschaf. Wanneer eenmaal een keuze is gemaakt voor een 
pakket moet er een duidelijk implementatie traject warden uitgestippeld. 

Uit voorgaande implementaties bij andere bedrijven is gebleken dat succesvolle PDM 
implementaties samengingen met een goed, gestructureerd en gefaseerd programma. 
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Deze informatie is verkregen van diverse internet sites (zie literatuurlijst). Elke fase kent 
hierbij een duidelijke en gelimiteerde scope. De implementatie van PDM in een 
afzonderlijke afdeling of project is vaak de eerste stap in het bewustwordingsproces van 
de impact die de invoeren van een PDM op organisatie niveau met zich meebrengt. 
Binnenkort wordt het project Rapia'PDM opgestart. Het hoofddoel van dit project is te 
komen tot een generieke PDM implementatiemethode waarbij gebruik gemaakt wordt van 
een aantal IT-tools. SP maakt deel uit van dit project. 

De implementatie moet plaatsvinden onder begeleiding van een projectteam. De 
samenstelling moet nog worden vastgesteld. Het is belangrijk dat het management nauw 
betrokken wordt in het project en verantwoording draagt voor belangrijke beslissingen en 
maatregelen. Resultaten van het project moeten direct aan het management worden 
gerapporteerd. 
In het stappenplan is er voor gekozen de implementatie van CM en PDM gelijktijdig te 
laten plaatsvinden. Resultaten van het Rapia'PDM project moeten in elke stap worden 
meegenomen. Tevens moet er worden gekeken waar zinvolle ondersteuning kan worden 
verkregen van deelnemers in dit project. 

Op basis van de ervaringen met PDM implementaties bij andere bedrijven en de 
complexiteit van CM, worden de volgende stappen voorgesteld bij de implementatie van 
CM en PDM: 

Stap 1: Document Management 
Op het gebied van CM moeten gedurende deze stap de procedures die nu ontbreken of 
niet geheel voldoen, worden opgesteld (paragraaf 4.8). Er moet een CM 
organisatiestructuur worden gecreeerd binnen de organisatie. De verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van CM managers moet worden vastgelegd en de functie van een CCB 
binnen SP moet worden bepaald en vastgelegd. De processen binnen T&D moeten in 
kaart worden gebracht en het CM-concept met de productlevenscyclus, baselines, CDs en 
Cls moet kenbaar worden gemaakt aan de organisatie. Aan Cls en CDs moet status 
worden gegeven. Het goedkeurings- en vrijgifteproces en de routing moet worden 
vastgesteld voor Cls en CDs. Personeel moet worden opgeleid om te werken volgens dit 
nieuwe concept. 

In deze fase wordt er een PDM systeem gekozen en in huis gehaald. De projectteam 
houdt zich gedurende deze fase bezig met het vaststellen van de CDs en eventueel nog 
andere documenten die in eerste instantie in PDM zullen worden ondergebracht. De 
gewenste meta-data moet voor documenten worden vastgelegd. Er moet worden gekeken 
of classificatie van gegevens gewenst en noodzakelijk is. De informatiesystemen die bij 
deze stap worden gekoppeld met PDM, moeten worden vastgelegd. 
In eerste instantie zal PDM worden toegepast op de afdeling T&D. De gebruikers moeten 
dan worden ge"instrueerd, deze documenten, waar mogelijk, voortaan in digitale vorm aan 
te leveren en worden opgeleid voor met het nieuwe systeem. Niet-digitale gegevens 
kunnen ook in PDM worden beheerd door te verwijzen naar de locatie waar deze 
gegevens zijn opgeslagen. Dit moet gedurende deze stap ook worden geregeld. Voor 
deze gegevens moet ook de meta-data worden vastgesteld. Met de implementatie van 
PDM moet rekening worden gehouden met twee belangrijke punten: 

Punt1 

Punt2 

'Voordat gebruikers daadwe~e/ijk met de lunctlonele mogelijkheden van PDM fn . 
aa.niaklng komeo. moet deze functionafiteit .eerst goed lijn getest. Wanneer het 
systeem niefgoed blijkfte werl<en, zullen gebruikers geneigd zijn at te haken. 

;l+Je gebbden fuifcifonaliteJtfvan'r:'OKlwotdt ~erst aan een klein"e gebru1ke~groep .. 
'gede,monstreerd. · Hiema wordt de groep vergroot. Oe omgeving kan zo eventueel nog 
w9rde,n:aangepast na· reacties van de kleine gebruikersgroep; · · 
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Door in eerste instantie alleen data en document management functionaliteit van het PDM 
systeem te implementeren, krijgen de gebruikers een beeld van de nieuwe technologie die 
PDM biedt binnen de organisatie, zonder dat er grate wijzigingen plaatsvinden binnen 
bestaande werkwijzen. Men kan nu eerst vertrouwd raken met het systeem en er wordt 
een beeld verkregen van de additionele mogelijkheden van het systeem. Wanneer de 
workflow en het CM proces en organisatie in een later stadium zijn vastgelegd en aan de 
organisatie zijn bekend gemaakt, kan de organisatie zich meer richten op het BPR dat CM 
en PDM met zich meebrengt, zonder dater tegelijk nog veel aandacht moet warden 
besteed aan de technische aspecten van het PDM systeem. 

Stap 2: Product Structure Management 
Bij deze stap wordt een start gemaakt met het beheer van productstructuren in PDM. 
Eerst zal een Cl structuur in PDM warden beheerd. De CDs warden gerelateerd aan de 
Cls in PDM. Het is nu noodzakelijk dater een FFF procedure aanwezig is en waar ook 
daadwerkelijk mee wordt gewerkt. Deze procedure wordt bij deze stap nog niet in PDM 
ingebracht. Dit gebeurt in de volgende stap. Wanneer men gewend is te werken volgens 
de werkwijze van het relateren van CDs aan Cls en het inbrengen van productstructuren, 
kan een start warden gemaakt met het beheer van gehele productstructuren in PDM. 
In eerste instantie wordt alleen een functionele structuur in PDM beheerd. Uit deze 
structuur zal uiteindelijk een As-Designed-structuur voortvloeien. 
Men kan beginnen met product structure management voor een nieuw (klein) project. 
MPPV is een alternatief. De integratie van PRO/E met PDM moet warden bekeken en 
wanneer mogelijk tot stand warden gebracht. 
Er vindt nu nog geen koppeling plaats met de To-Build-structuur in TRITON. Met het 
beheer van de As-built-structuren van producten kan wel een begin warden gemaakt in 
PDM. Het is van belang dat gedurende deze stap het verschil tussen de diverse structuren 
duidelijk wordt voor de organisatie. In PDM moet een duidelijke scheiding warden 
aangebracht in de views op een structuur voor de verschillende type gebruikers. 
Aan het eind van deze stap warden gehele As-Designed-structuren in PDM beheerd. Er 
moet worden vastgesteld of men monodelen wil classificeren in PDM en zo ja, hoe. 

Stap 3: Workflow en Process Management 
Bij deze stap wordt het gehele wijzigingenbeheer van producten in de organisatie De CM 
procedure voor WVs deviations en waivers uit stap 1 worden in PDM overgenomen. De 
processen binnen de afdeling T&D, goedkeurings- en vrijgifteprocessen, vinden nu in 
PDM plaats voor de CDs en Cls in dit systeem. Er dient nu te worden gewerkt met status 
van Cls en CDs. De routing van documenten moet in PDM worden ingebracht. 
Hiertoe moet er in de organisatie een mailsysteem operationeel zijn, zodat berichten door 
de organisatie electronisch kunnen worden gecommuniceerd. 

Stap 4: Program Management 
Dit is de laatste stap in de implementatie van CM en PDM. Tijdens deze stap wordt een 
begin gemaakt met het beheren van gehele projecten in PDM. Het systeem moet hiertoe 
projectgericht worden ingericht. Voor een project worden de divserse baselines in PDM 
gebracht. Er moet warden gekeken naar de planningsmogelijkheden binnen het systeem 
en de mogelijke koppeling met bestaande planningstools bij SP. Het is waarschijnlijk dat 
in PDM een WBS per project wordt ingebracht. Aan de hand van de WBS voor een 
project kunnen dan werkpakketen worden samensgesteld in PDM. 
De koppeling met TRITON (op dat moment BAAN IV of V) dient nu tot stand te komen. 
Aan het eind van deze stap moet het CM en PDM bij SP volledig operationeel zijn . 

Wanneer naar dit stappenplan wordt gekeken, lijkt het erop dat de stappen sequentieel 
worden uitgevoerd. De stappen zullen echter cyclisch plaatsvinden. Dit komt mede door 
het feit dat de verschillende facetten die bij de implementatie komen kijken, nauw aan 
elkaar gerelateerd zijn. Zo overlappen product structure management en workflow 
management elkaar voor een groot deel. Wanneer het ene wijzigt, is er een grote kans 
dat het andere dan ook wijzigt. 
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7.5 Kritische succes- en faalfactoren implementatie 
Om de implementatie van zowel CM als PDM succesvol te laten verlopen, dient men 
rekening te houden met een aantal factoren. Deze factoren zijn opgesteld op basis de 
resultaten van de gebrachte bedrijfsbezoeken en de literatuur over CM en PDM: 

Kritische succesfactoren implementatie 
• topmanagement betrokkenheid en support; 
• het bestaan van een algemene bedrijfsstrategie; 
• het eerst analyseren van de organisatie en dan pas de technologie; 
• het succesvol managen van de organisatiecultuur verandering ; 
• een gefaseerde invoering van een PDM en CM; 
• intensieve betrokkenheid van gebruikers PDM en betrokkenen CM; 
• duidelijke communicatie van de verwachtingen in de organisatie. 

Faalfactoren implementatie 
• het systeem werkt niet naar behoren. Hierdoor zijn gebruikers geneigd at te haken; 
• de gebruikers krijgen niet genoeg tijd om met het systeem vertrouwd te raken; 
• er worden niet genoeg gebruikers bij het project betrokken, het wordt een klein kamer 

project; 
• de te ondersteunen processen moeten vastliggen voordat deze door PDM warden 

beheerd. De organisatie moet eerst warden ingericht. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk warden conclusies en aanbevelingen gegeven. Paragraaf 8.2 geeft de 
conclusies weer die kunnen warden getrokken na uitvoering van de afstudeeropdracht. Op 
basis hiervan warden in paragraaf 8.3 enkele aanbevelingen gedaan. 

8.2 Conclusies 
De volgende conclusies kunnen warden getrokken naar aanleiding van dit 
afstudeerproject: 
1. Bij SP is geen duidelijk gestructureerd productontwikkelingsproces aanwezig dat voor 

ieder project opnieuw wordt gebruikt. Dit zorgt er voor dat er een groot verschil is in de 
werkwijze tussen de afdelingen luchtvaart en voertuigen. Daarnaast schieten deze 
verschillende werkwijzen op een aantal punten te kort. Door de klanten, producten, 
processen en de eigen organisatie wordt gevraagd om een gestructureerd 
productontwikkelingsproces. 

2. CM is essentieel voor SP. De klanten, producten en processen van SP vragen om CM 
dat voldoet aan strenge normen. Op dit moment houdt CM bij SP voornamelijk 
wijzigingenbeheer in. Aan de gestelde eisen wordt op dit moment dus niet voldaan. 

3. In dit project is een CM-concept ontwikkeld dat kan warden gebruikt om te komen tot 
een gestructureerd productontwikkelingsproces. Dit concept voldoet tevens aan de 
eisen die er door de klanten, producten en processen van SP aan warden gesteld. 

4. In het project is gekeken naar een PDM systeem om CM te ondersteunen. Het 
ontwikkelde CM-concept kan door PDM voor een groot deel warden ondersteund. De 
uitgevoerde kosten/baten-analsye laat zien dat het investeren in PDM economisch 
verantwoord is. 

5. Het implementeren van CM en PDM heeft een grote impact op de gehele organisatie. 
Seide vragen om Business Proces Re-engineering. De organisatiecultuur zal sterk 
moeten veranderen. De benodigde cultuuromslag wordt gezien als de grootste 
faalfactor voor het succesvol implementeren van zowel CM als PDM. 

8.3 Aanbevelingen 
Op basis van de bovenstaande conclusies en de bevindingen in paragraaf 7.2 , kunnen 
de volgende aanbevelingen warden gegeven: 
1. Start met het verder structureren van het productontwikkelingsproces. Het CM-concept 

dient hierbij als uitgangspunt te warden genomen. 
2. Start met de implementatie van CM. Om aan de CM eisen van de klanten, producten 

en processen te kunnen voldoen, moet met de implementatie van CM warden 
begonnen. De noodzaak is vastgesteld en verder onderzoek zorgt voor onnodig 
oponthoud. Er moet een strategie warden bepaald voor de implementatie van CM. De 
positie van CM in de organisatie, inclusief de verantwoordelijk- en bevoegdheden, 
moet warden bepaald. Het opgestelde implementatieplan kan als uitgangspunt warden 
genomen. 

3. Start met de implementatie van PDM. De implementatie van CM heeft een grote 
cultuurverandering tot gevolg. De implementatie van PDM wordt als een noodzakelijk 
voorwaarde gezien om CM succesvol te kunnen implementeren. Na nu af aan moet er 
warden gewerkt volgens specifieke procedures. Met de implementatie van PDM wordt 
men gedwongen te werken volgens deze nieuwe procedures. De benodigde 
cultuurverandering moet door het management warden geinitieerd en ondersteund. 

4. Start zo spoedig mogelijk met de geplande Systems Engineering cursus. Dit kan 
bijdragen aan het verder structureren van het productontwikkelingsproces. 

5. Keep it simple! Om de benodigde cultuurverandering realiseerbaar te maken, is het 
noodzakelijk dat de doelen en methoden duidelijk en eenvoudig zijn. 
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Internet sites 

• http://www.airtime.co.uk/users/wysywig/wysywig.htm 
This article provides guidance and proposes a common solution of "what-is" required 
to 'Manage and Control large and complex technical systems' from their concept to 
de-commissioning. This article provides direction and guidance of how these aims 
can be realized and it is hoped that the philosophies, concepts, and principles 
contained will assist those responsible for projects/programs to meet their 
commitments effectively, efficiently, and economically. 

• http://www.cimdata.com 
CIMdata-World Leading Consultants in PDM, CAD/CAM, and STEP 

• http://www.std.com/Newbury/C1Mdata/pages/emcaep18.htm 
The Synergy Between PDM and Business Process Re-Engineering 
by Ed Miller - President, CIMdata, Inc. 
(Published in Computer-Aided Engineering magazine.March 1997) 

• http://www.std.com/Newbury/CIMdata/pages/emcaep 15.htm 
The Dangers of Uncoordinated Projects 
by Ed Miller - President, CIMdata, Inc. 
(Published in Computer-Aided Engineering magazine, December 1996) 

• http://www.std.com/Newbu ry/C I Mdata/pages/emcaep 13. htm 
Getting Started in PDM 
by Ed Miller - President, CIMdata, Inc. 
(Published in Computer-Aided Engineering magazine, October 1996) 

• http://www.std.com/Newbury/CIMdata/pages/emcaep 1 . htm 
Implementing PDM: Not If, But When 
by Ed Miller - President, CIMdata, Inc. 
(Published in Computer-Aided Engineering magazine, August 1995) 

• http://www.std.com/Newbury/C1Mdata/pages/emcaep4.htm 
The Big Struggle Between PDM and MAP 
by Ed Miller - President, CIMdata, Inc. 
(Published in Computer-Aided Engineering magazine, November 1995) 

• http://www.std.com/Newbury/CIMdata/pages/pdm-cae.htm 
An Inside Look at Product Data Management 
by Ed Miller - CIMdata Inc. 

• http://www.cs.colorado.edu/users/andre/configuration_management.html 
Configuration Management Yellow Pages 
Op deze pagina zijn links te vinden naar diverse CM sites. CM heeft hier 
voornamelijk betrekking op CM voor software ontwikkeling. 

• http://www.pica.army.mil/orgs/edmd/edd/sb/lees.html 
Hier zijn diverse Military Standards te vinden. 

• http://www.matrix-one.com/products.htm 
Op deze site is informatie over het PDM systeem MATRIX te vinden. 

• http://www.mis.nl 
Op deze site is o.a. informatie over het RapidPDM project te vinden. 
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• http://www.pdmic.com/articles/artpdmas.html 
Why PDM projects go astray 
Reprinted, with permission from Machine Design,February 22, 1996 

• http://www.pdmic.com/articles/artpdmas.html#1 
Tips From PDM Implementors At Lockheed Martin 

• http://www.pdmic.com/articles/artetfce. html 
Reprinted, with permission from MCB University Press Limited, Volume 2, November 
1, 1995 By Bill Gascoigne, Vice President and General Manager, European 
Operations, with SDRC 

• http://www.pdmic.com/articles/art1 0stp.html 
Ten Steps to Ensuring a Successful PDM Project 
Reprinted, with permission from Document Management, November/December, 1995 
By Michael Rudy Vice President of Technology for Workgroup Technology Corp., 
Lexington, MA. 

• http://www.pdmic.com/articles/artpdmim.html 
Successful Implementation of Product Data Management Systems 
By Bruce Fries Director of Business Development for Premier Design Systems, Inc. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

ADB 
BPR 
CA 
CAD 
GALS 

CAM 
cc 
CCB 
CD 
CDR 
CE 
Cl 
CM 
CMP 
CSA 
DB 
DoD 
DSP 
E-BOM 
ECO 
ECF 
EIA 
ERP 
FB 
FCA 
FFF 
FMEA 
GAPL 
ICD 
ICWG 
ILS 
ISO 
KBMA 
KGK 
KLu 
KOOP 
LOG 
LRU 
LSA 
LSV 
LVB 
MB 
MIL-STD 
MPPV 
MR 

Allocated Design Baseline 
Business Process Re-engineering 
Configuration Audit 
Computer Aided Design 
Continuous Acquisition and Life-cycle 
Support 
Computer Aided Manufacturing 
Configuration Control 
Change Control Board 
Configuratie Document 
Critical Design Review 
Concurrent Engineering 
Configuration Item 
Configuration Management 
Configuration Management Plan 
Configuration Status Accounting 
Desinged Baseline 
Department of Defense 
Daf Special Products 
Engineering Bill-Of-Materials 
Eurocopter Deutschland 
Eurocopter France 
Electronic Industries Association 
Enterprise Resource Planning 
Functional Baseline 
Functional Configuration Audit 
Form, Fit & Function 
Failure Mode Effect Analysis 
GerateAufgliederungsPLan 
Interface Control Document/Drawing 
Interface Control Working Group 
Integrated Logistics Support 
International Standards Organisation 
afdelling KwaliteitsBeheer, Milieu en Arbeid 
Kontrole Geleide Kaart 
Koninklijke Luchtmacht 
Klant-Order-Ontkoppel-Punt 
Logistics 
Line Replaceable Unit 
Logistic Support Analysis 
Licht Strike Vehicle 
Licht Verkennings- en bewakingsvoertuig 
Maintanance Baseline 
Military standard 
Multi Purpose Pantser Voertuig 
Maintenance Review 
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MS-Office 
NAHEMA 
NATO 
NH90 
NHI 
P-BOM 
PB 
PC 
PCA 
PDB 
PDI 
PDM 
PDP 
PDR 
PE 
PPA 
PPR 
PR 
PRO/E 
PSR 
PvE 
Q&T 
QSE 
R&O 
RDM 
RM 
RM 
SE 
SP 
SSR 
T&D 
TA 
TDP 
TPL 
WBS 
WO 
WV 
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Microsoft Office 
Nato Helicopter Management Agency 
North Atlantic Treaty Organisation 
Nato Helicopter for the 1990s 
Nato Helicopter lndustrie 
Production Bill-Of-Materials 
Product Baseline 
Personal Computer 
Physical Configuration Audit 
Production Baseline 
Product Data Interchange 
Product Data Management 
Product Data Package 
Pre-production Design Review 
Production Engineering 
Potential Problem Analysis 
Production Readiness Review 
Problem Report 
Pro Engineer 
Product Specification Review 
Programma van Eisen 
Qualificatie & Test 
Quality, Safety, Environment 
Repair & Overhaul 
Risico Diagnose Methode 
Risico Management 
Risico Management 
Systems Engineering 
SP aerospace and vehicle systems 
System Specification Review 
afdeling Technology & Development 
Technische Administraite 
Technical Data Package 
Tecnisch Project Leider 
Work Breakdown Structure 
WijzigingsOpdracht 
WijzigingsVoorstel 
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Lijst van gebruikte termen en definities 

Allocated Baseline (ABL) (MIL-STD-973): The initially approved documentation 
describing an item's functional, interoperability, and interface characteristics that are 
allocated from those of a system or a higher level configuration item, interface 
requirements with interfacing configuration items, additional design constraints, and the 
verification required to demonstrate 
the achievement of those specified characteristics. 

Baseline (Mll-std-973): Configuration documentation formally designated by the 
Government at a specific time during a Cl's life cycle.Configuration baselines, plus 
approved changes from 
those baselines, constitute the current approved configuration documentation.There are 
three formally designated configuration baselines in the life cycle of a configuration item, 
namely the functional, allocated, and product baselines. 

Baseline (EIS/IS-649): A baseline is an approved document, or a set of documents, each 
of a specific revision/version and date, wich defines the product configuration; the purpose 
of which is to provide a defined basis for managing change. The most recent baseline, 
plus current approved changes constitutes the current configuration. 

Baseline (ISO 10007): Configuration of a product, formally established at a specific point 
in time, which serves as reference for further activities. 

Configuration: (=Configuratie) De configuratie van een product is samenstelling van 
fysieke en functionele karakteristieken van geplande of bestaande hardware of software of 
een combinatie daarvan, zoals die gespecificeerd zijn in technische documenten op een 
bepaald moment in de tijd gedurende zijn levenscyclus. 

Configuration Identification (EIA/IS-649): The systematic process of selecting the product 
attributes, organizing associated information about the attributes, and stating the 
attributes. (2) Unique identifiers of a product and its configuration documents. (3) The 
configuration management activity which encompasses the selection of configuration 
documents, the assignment and application of unique identifiers to a product. its 
components, and associated documents, and the maintenance of the documentation, 
regardless of its representation, in relation to the product 
configuration . 

Configuration Control (EIA/IS-649) : Activities comprising the control of changes 
to a configuration item after formal establishment of its configuration documents. 
Control includes evaluation, coordination, approval or disapproval , and implmentation of 
changes. 

Configuration Control (ISO 10007): Implementation of changes includes engineering 
changes and deviations and waivers with impact on the configuration . 

Configuration Control (MIL-STD-973): The systematic proposal, justification, evaluation, 
coordination , approval or disapproval of proposed changes, and the implementation of all 
approved changes, in the configuration of a Cl after establishment of the configuration 
baseline(s) for the Cl. 

Configuration Status Accounting (EIA/ IS-649): The configuration management activity 
concerning the capture, storage and access to information needed to manage products 
and product information effectively. 
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Configuration Status Accounting (ISO 10007): 
configuration status accounting (CSA).Formalized recording and reporting of the 
established configuration documents, the status of proposed changes and the status 
of the implementation of approved changes. 

Configuration Status Accounting (MIL-STD-973) : The recording and reporting of 
information needed to manage configuration items effectively, including: a. A record of the 
approved configuration documentation and identification numbers.b. The status of 
proposed changes, deviations, and waivers to the configuration. c. The implementation 
status of approved changes.d. The configuration of all units of the configuration item in 
the operational inventory. 

Configuration Audit (SP): zie ..... 
Configuration Audit (ISO 10007): Examination to determine whether a configuration item 
conforms to its configuration documents. 

Configuration Audit (EIA/IS-649): Configuration audit (Product configuration 
authentication). To inspect documents, products and records, and review procedures, 
processes and systems of operation to authenticate that the product's required attributes 
(performance requirements and functional constraints) have been achieved by the product 
and the product's design has been accurately documented. Sometimes divided into 
separate functional and physical audits. 

Configuration Audit (MIL-STD-973): Configuration audit. See "Functional configuration 
audit" and "Physical configuration audit". 
Configuration Identification (ISO 10007): Activities comprising determination of the product 
structure, selection of configuration items, documenting the configuration item's physical 
and functional characteristics including interfaces and subsequent changes, and allocating 
identification characters or numbers to the configuration items and their documents. 

Configuration Identification (MIL-STD-973): Configuration identification includes the 
selection of Cls; the determination of the types of configuration documentation required 
for each Cl; the issuance of numbers and other identifiers affixed to the Cls and to the 
technical documentation that defines the Cl's configuration, including internal and external 
interfaces; the release of Cls and their associated configuration documentation; and the 
establishment of configuration baselines for Cls. 

Cl (Mil-std-973): A configuration item is an aggregation of hardware or software that 
satisfies an end use function and is designated by the Government for separate 
configuration 
management. 

Cl (ISO 10007): Aggregation of hardware, software, processed materials, services, or any 
of its discrete portions, that is designated for configuration management and treated as a 
single entity in the configuration management process. 
Functional Baseline (FBL) (MIL-STD-973):The initially approved documentation describing 
a system's or item's functional, interoperability, and interface characteristics and the 
verification required to demonstrate the achievement of those specified characteristics. 

Functional Configuration Audit (FCA) (MIL-STD-973):The formal examination of functional 
characteristics of a configuration item, prior to acceptance, to verify that the item has 
achieved the requirements specified in its functional and allocated configuration 
documentation. 
Item: willekeurig een product, subsysteem, samenstelling, monodeel of Cl. 

Product Baseline (PBL) (MIL-STD-973): The initially approved documentation describing 
all of the necessary functional and physical characteristics of the configuration item and 
the selected functional and physical characteristics designated for production acceptance 
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testing and tests necessary for support of the configuration item.In addition to this 
documentation, the 
product baseline of a configuration item may consist of the actual equipment and 
software. 

Physical Configuration Audit (PCA) (MIL-STD-973): The formal examination of the "as
built" configuration of a configuration item against its technical documentation to establish 
or verify the configuration item's product. 
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Bijlage 1 Producten SP 

Luchtvaart NH90 helicopter 
Voor de NH90 helicopter wordt het landingsgestel en een tussenliggende 
versnellingsbak (intermediate gearbox) in het staartstuk ontwikkeld door SP. Het is een 
design-to-order project. 

Technische speclficaties NH90 landing gear 
• normal landing up to 4 mis 
• emergency landing up to 11 m/s 
• crash landing up to 11 mis 
• composite crash tube 
• compatible with ship deck traversing system 
• ground resonance damping features 

Luchtvaart Apache helicopter 
Op basis van bestaande ontwerpen (TDP) wordt voor de Apache helicopter het 
landingsgestel en een deel van het staartstuk geproduceerd. Built-to-print project. 

Technlsche speclficaties Apache AH-64A 
• lengte/ breedte/ hoogte: 15.47/5.79/4.64 
• twee motoren: generic electric 1700 GE 701 C 
• gewicht: leeg 5571 kg, maximaal 7755 kg, maximaal startgewicht 8005 kg 
• snelheid: maximaal 270 km/u 
• vliegbereik 460-485 km, ca. 2.50 uur 
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Het landingsgestel voor de F-16 vliegtuigen wordt door SP geproduceerd op basis van 
bestaande ontwerpen (TOP). Deze landingsgestellen warden door SP oak in onderhoud 
genomen. Built-to-print en Repair & Overhaul projecten. 

Voertuigen L VB voertuig de "Fennek" 
Voor de NL en Duitse landmacht wordt een Licht Verkennings- en Bewakings (L VB) 
voertuig ontwikkeld. Dit voertuig heeft de naam Fennek gekregen. 

Voertulgen: LSV voertuig 

Technische specificaties 
• Gross Vehicle Weight max. 11000 kg 
• Max. Speed 115 km/h 
• Turning radius 6.5 m 
• Acceleration 0-50 km/h 14 sec 
• Driving mode 4x2 / 4x4 
• Range on the road 860 km 
• Range in terrain 400 km 
• Length 5.50 m 
• Width 2.55 m 
• Roof height 1 . 79 m (without weapon or 

hatches) 

Voor de Nederlandse luchtmacht warden licht strike vehicles (LSV) geproduceerd op 
basis van bestaande ontwer en. Built-to-print project. 

t 

Technische specificaties 
• lengte/breedte/body hoogte 3200/1750/1030 mm 
• snelheid 80 m/u 
• afstand 700 km 
• traction 4x4 
• gewicht 1400 kg 
• combat weight 2200 kg 
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Bijlage 5 Selectiecriteria Configuration Items 
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Hieronder volgen selectiecriteria die warden gehanteerd voor het selecteren van Cls. 
Een belangrijk selectiecriterium volgens [ISO 10007, 1995] is: 

The main criterion . is to select those items whose performance parameters and . 
physicalcharacteristics can be separately managed to achieve the overall end~use 
performance of the item. · 

Naast dit criterium warden in de ISO 10007 nog andere selectiecriteria genoemd: 

• kritieke items in termen van: groot risico, veiligheid, kans op succes etc., 
• interface met andere items, 
• inkoop condities , 
• door klant opgelegd, 
• vereist nieuwe technieken, 
• vereist 'tracking' van de exacte configuratie en status van veranderingen tijdens de 

levenscyclus, 
• logistieke en onderhoudsaspecten. 

Criteria die in literatuur zijn gevonden: 

• Critical, new or modified design, 
• Independent end use functions, 
• Sub-assembly factors such as the need for separate configuration control or a separate 

address for the effectivity of changes, 
• Components common to several systems, 
• Interface with other systems, equipment or software, 
• Level at which interchangeability must be maintained, 
• Separate delivery or installation requirement, 
• Separate definition of performance and test requirements, 
• High risk and critical components, 

Wanneer een item aan een aantal van deze criteria voldoet, moet warden overwogen 
het als Cl aan te merken. Het is mogelijk dat tijdens het project nieuwe Cls warden 
vastgesteld. 
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Bijlage 6 Ontwikkelingsproces T&D 

In de 2 figuren is het ontwikkelingsproces weergegeven zoals dat door de T&D afdeling 
bij SP wordt gehanteerd. 
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Bijlage 8 lnterne en externe baselines en activiteiten 
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Bijlage 9 Studiefase en de Functional Baseline 
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De Functional Baseline (FB) is de eerste baseline in het CM concept wanneer wordt 
gekeken naar de totale levenscyclus van een product. Een bevroren FB sluit de eerste 
fase, de studiefase, in levenscyclus van een producttype af. 

FB ADB DB PRB PB MB 

In feite gaat er nog een fase aan vooraf waarin de noodzaak wordt vastgesteld tot het 
ontwikkelen van een nieuw systeem. Dit is de fase waarin marktonderzoek plaatsvindt. In 
de levenscyclus is ook deze fase opgenomen. Wanneer deze fase met eenpositief 
resultaat wordt afgesloten, komt men in de studie fase. Het afsluiten van de 
marktonderzoeksfase wordt in het projectplan met een mijlpaal weergegeven. In de 
productlevenscyclus is dit aangegeven door een grijs getintwiebertje. 
Nadat de noodzaak tot het ontwikkelen van een nieuw producttype is vastgesteld, vinden 
er haalbaarheidsstudies plaats. Daarnaast vinden er risico-analyses plaats. Hierbij wordt 
gekeken welke risico's zich kunnen voordoen in het project. Er wordt ook gekeken naar 
de kosten die komen kijken bij de verschillende concepten. Dit alles moet leiden tot het 
vaststellen van een set van specificaties waaraan het te ontwikkelen producttype moet 
voldoen. 

De interne FB bestaat uit CDs die betrekking hebben op specificaties op het product- en 
systeemniveau. De externe FB is in feite gelijk aan de interne FB met filtering van 
enkele CDs die voor de klant niet interessant zijn. Het belangrijkste CD in de externe FB 
is het PvE en het ontwikkelingsplan van het product. In deze CDs liggen de producteisen 
op productniveau vast. 

De studiefase moet leiden tot de keuze van een bepaald ontwerp-concept van een 
producttype. Wanneer er eenmaal voor een bepaald concept is gekozen, wordt het 
product functioneel opgedeeld in subsystemen. Er wordt een begin gemaakt met het 
definieren en vastleggen van de functionele interface en inter-operability karakteristieken 
van de (sub)systemen van het totale product. Op productniveau warden de 
ontwerpgrenzen vastgelegd in de FB. 

De activiteiten die SP in de studiefase uitvoert, hebben betrekking op: 
• het uitvoeren van risico-analyses; 
• het definieren van producteisen. Middels SE warden de technische en functionele 

eisen bepaald van een product; 
• haalbaarheidheidsstudies; 
• het uitvoeren van trade-off analyses van kosten en performance; 
• maken van rapporten die de theoretische, analytische en technische aspecten van het 

project beschrijven; 
• het maken van kostenschattingen en een projectplanning voor de ontwikkeling van 

het product type; 
• Logistic Support Analyses (LSA) onderzoeken; 
• technologie studies; 
• Operationele gebruik studies. 
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• Het doe/ van de studiefase is: 
• te komen tot een go/no-go beslissing voor de ontwikkeling van het product. Dit 

geschiedt doormiddel van ondertekening van het contract, 
• dat de producteisen op productniveau warden vastgelegd en een begin kan warden 

gemaakt met het technisch specificeren van onderkende (sub)systemen in het product. 
Deze (sub)systemen volgen uit een functionele opdeling van het product, 

• de keuze van de technologie op basis waarvan het product zal warden ontwikkeld, 
• een ontwerp-concept van het product. 

De concept studiefase wordt afgesloten met een Product Specification Review (PSR). 
De FB wordt hierna bevroren. De inhoud van de interne en externe FB zal bestaan uit: 

• het contract, 
• projectplanning, 
• Programma van Eisen (PvE): CDs die de prestatie-eisen van het productniveau 

specificeren, 
• Verificatie documenten die beschrijven hoe men is gekomen tot de specificaties van 

het product, 
• Configuration Management Plan (CMP), 
• projectmanagement plannen, 
• CDs die ontwerpcriteria beschrijven van het product, 
• Technisch ontwikkelingsplan 

De FB staat altijd onder het beheer van de klant. Dit geldt voor elk design-to-order 
project. De klant geeft aan dat de baseline is bereikt en keurt voorgestelde wijzigingen 
van CDs die tot deze baseline behoren goed of at. In het geval dat de baseline formeel 
bevroren is, dient in alle gevallen een wijzigingsvoorstel te warden ingediend bij de klant. 
De klant kan na overleg besluiten het voorstel over te nemen en hiermee de inhoud van 
de FB te wijzigen. De baseline krijgt hierdoor een revisie ophoging. Het goedgekeurde 
wijzigingsvoorstel met het gewijzigde document wordt onderdeel van deze nieuwe 
baseline. 

De inhoud van de FB bestaat dus uit CDs die prestatie-eisen van het te ontwikkelen 
product beschrijven. Het te ontwikkelen product is de eerste Cl in het CM concept dat 
wordt onderkend. Bij het NH90 project zou dit de totale helikopter zijn, bij het LVB/MPPV 
project het totale voertuig. 
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Bijlage 1 O De systeemontwerpfase en de Allocated Design Baseline 

In de systeemontwerpfase wordt het overeengekomen ontwerpconcept nader uitgewerkt 
en geoptimaliseerd voor de onderkende (sub)systemen in het product. Voor deze 
(sub)systemen warden de prestatie, functionele en fysieke specificaties vastgesteld en 
gealloceerd in CDs. 

FB ADB DB PRB PB MB 

Belangrijke interfaces tussen deze (sub)systemen moeten oak warden vastgelegd. De 
CDs die gerelateerd zijn aan de (sub)systemen vormen de randvoorwaarden waar 
binnen naar de ontwerpoplossingen moet warden gezocht. SE analyses rijzen ten top 
gedurende deze fase. Geselecteerde mockup ontwikkeling vindt plaats. 
Het resultaat van de fase moet zijn dat de totale eisen voor het product, de onderkende 
(sub)systemen en interfaces bekend zijn en bevroren kunnen warden. In deze fase 
warden oak al voorlopige beslissingen genomen over welke items een organisatie zelf 
denkt te ontwikkelen en welke zullen warden ingekocht. Dit is een van de kritieke keuzen 
die moeten warden gemaakt om te komen tot een gedetailleerde projectplanning. 

In deze fase ontstaat een definitievere functionele structuur van het product met daarin 
de onderkende (sub)systemen. In deze structuur warden Cls aangewezen. In paragraaf 
5.7.2 wordt dit besproken. 
De inhoud van de externe ADB bestaat uit de door de klant goedgekeurde CDs die de 
ontwerpeisen vastleggen voor de Cls. Deze eisen zijn afgeleid van het productniveau. 
De CDs die verifieren hoe men aan de eisen voor deze Cls is gekomen, maken oak deel 
uit van deze baseline. De CDs uit de FB maken oak deel uit van de ADB (§ 5.5.1 ). 
De inhoud van de interne ADB bestaat uit CDs met de ontwerpeisen voor de 
(sub)systemen die door SP voor in een project warden gemaakt. 
De documenten die deel uitmaken van de interne en externe ADB warden onderworpen 
aan een System Specification Review (SSR). 

De (sub)systemen warden technisch gedefinieerd door systeemanalyses, ontwerpeisen, 
specificatie bomen, interfaces, belangrijke overeenkomsten die gesloten warden met 
subcontractors, breadboard en mockup modellen, engineering testen en concept 
kwalificatie testplannen. 

Het doe/ van de fase is het definieren en analyseren van ontwerpconcepten op 
(sub)systeemniveau. Resultaat van de fase moet zijn dat de ontwerpeisen voor de 
(sub)systemen vast staan. Hierna kan begonnen warden met de ontwerpfase. 

De CM organisatie, zoals gedefinieerd in het CMP wordt nu daadwerkelijk tot stand 
gebracht. CM houdt zich in de fase voornamelijk bezig met het beheren, CC, van 
wijzigingen op de productspecificaties uit de FB .. 

Activiteiten die gedurende deze fase plaatsvinden, zijn : 
• het maken van realistische kostenschattingen en tijdsplanningen en de identificatie 

van de grate risico gebieden in het project; 
• het vaststellen van (sub)systeemeisen die warden gesteld door de gebruiksomgeving 

en de prestatie-eisen. Deze vastgestelde criteria moeten warden ondersteund door 
systeem optimalisatie analyses. Dit zijn onder andere LSA- en 
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betrouwbaarheidsanalyses); 
• het definieren van interfaces tussen (sub)systemen en de daarbij behorende 

verantwoordelijkheden; 
• het maken van tijd-kosten-prestatie analyses; 
• opstellen Work Breakdown Structure (WBS). De WBS dient als basis voor het maken 

van gedetailleerde kosten schattingen en tijdsplanningen voor de diverse 
(sub)systemen en samenstellingen; 

• het valideren van de ontwerpconcepten. Voor elk concept wordt een kostenplaatje 
opgesteld. 

De klant wenst een WBS voor het project. In de2e WBS worden de Cls opgenomen die 
2ijn onderkend in het productontwerp. De WBS van de klant bestaat uit alle Cls die in 
een project voorkomen. Ook die van de subcontractors. De interne WBS wordt gemaakt 
op basis van de Cls voor de klant en is verder uitgewerkt naar activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd voor (sub)systemen en samenstellingen die moeten worden 
ontwikkeld. 

Door betrouwbare analyses worden de kritieke punten tijdens ontwerp, fabricage en 
gebruik 2ichtbaar. Het is 2aak deze probleemgebieden 20 vroeg mogelijk te identificeren 
om 20 de tijd die beschikbaar is om deze problemen te overwinnen te maximaliseren. 

De ADB bestaat uit ondermeer de volgende CDs: 
• CDs uit de FB, 
• functionele structuur van het product, 
• gebruiks- en omgevingsnormen, 
• ontwerpeisen vastgelegd in engineering eisenpakketten (beperkingen hierin hebben 

onder andere betrekking op het gebruik van standaard componenten, ILS 
supporteisen), 

• over2icht van tekeningen die worden gemaakt, 
• specificatie bomen van de (sub)systemen, 
• functionele en fysieke interface-documenten voor (sub)systemen, 
• "mockup" ontwerpgegevens, 
• document met items die een lange levertijd kennen, 
• belangrijke specificaties en contracten tussen subcontractors. 

Voor de ADB geldt het2elfde als voor de FB. De klant oefent grote invloed uit op de 
ADB. De CDs in de externe ADB staat onder het CC van de klant. 

De (sub)systeem specificaties kunnen na het bereiken van de baseline op twee manieren 
wij2igen: 
1 . op aanvraag van de klant, middels een WV (in literatuur: SCN = Specification 

Change Notice), 
2. op aanvraag van de aannemer, middels een WV (in literatuur: ECP = Engineering 

Change Proposal). 

Een wij2iging van de specificaties heeft tot gevolg dat de baseline inhoud wij2igt. Dit 
wordt in paragraaf 5.8.6. besproken. 

De inhoud van de externe ADB bestaat dus uit CDs die prestatie-eisen van 
(sub)systemen beschrijven. De Cls die in de functionele structuur worden aangewe2en 
2ijn voor het NH90 project bijvoorbeeld het landing gear en voor het LVB & MPPV 
project de wielophanging. Dit is ook weergegeven in figuren van paragraaf 5.7.2. In deze 
paragraaf wordt een functionele structuur van een voertuig en vliegtuig weergeven. 
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De DB wordt geldt in dit concept alleen als een interne baseline in een project. Er is dus 
geen externe DB. De interne DB dient ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces bij 
SP. 

FB ADB DB PRB PB MB 

Na het bereiken van de ADB kan men op basis van formeel bevroren prestatie, 
functionele en fysieke eisen van de (sub)systemen doorgaan de ontwikkeling op basis 
van een vast referentiepunt. Het eind van deze fase moet een detailontwerp leveren dat 
kan warden vrijgegeven voor protobouw. Dit gebeurt nadat de DB voor de (sub)systemen 
is bevroren. Het resultaat van de ontwikkelingsfase is een As Designed-structuur van het 
producttype (eventueel meerdere prototypes) en zijn (sub)systemen. 
Gedurende de ontwikkelingsfase blijkt of aan de formeel bevroren prestatie, functionele 
en fysieke eisen van de (sub)systemen kan warden voldaan. Het kan zijn dat aan een 
bepaalde eisen uit de ADB niet kan warden voldaan. Aan de klant moet dan middels een 
WV aan de klant warden gevraagd om bepaalde eisen uit de ADB te wijzigen. 

Aan het eind van deze fase is de As Designed- en To build-structuur voor het prototype 
bekend. De structuur en bijbehorende CDs warden gecontroleerd op correctheid en de 
DB op volledigheid. Wanneer dit de DB volledig wordt bevonden, wordt deze bevroren. 
De uitgevoerde controle wordt een Critical Design Review (CDR) genoemd in dit 
concept. 

Aan het begin van de ontwikkelingsfase of eerder warden ontwikkelingstesten 
uitgevoerd. De procedures voor deze testen zijn in de vorige fase opgesteld. 

Er moeten items worden aangewezen in de productstructuur die extra aandacht vereisen 
van SP tijdens de ontwikkeling. Dit kan gebeuren op basis van Risico Management, 
waarbij items warden ge"identificeerd die een bijzondere behandeling vereisen in het 
project. In paragraaf 5.11 wordt dit verduidelijkt. 

Het doe! van deze fase is te komen tot een technisch ontwerp (stuklijsten) van de 
subsystemen voor protobouw en de daarbij behorende kwalificatietestplannen en -
procedures en een nadere specificatie van de prestatie, functionele en fysieke eisen van 
subsystemen en de daarin voorkomende assemblies. 

Wanneer de serierijpmaakfase onderdeel uitmaakt van een project, is de DB aan een 
groat aantal wijzigingen onderhevig na de eerste formele (interne) bevriezing van deze 
baseline. 
Voor dat een DB kan warden bevroren, moet er een CDR plaatsvinden. Een bevroren 
DB is het startsein voor protobouw. 

Er wordt in deze fase voor het laatst gekeken naar de items die door SP warden 
ontwikkeld en de items die warden uitbesteed. Er warden gedetailleerde tekeningen 
gemaakt van (sub)systemen. Uiteindelijk warden detailtekeningen goedgekeurd en 
vrijgegeven voor protobouw. Engineering concentreert zich op de het prepareren van 
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(sub)systeem-, samenstelling- en monodeel tekeningen, mechanische detailtekeningen, 
schetsen, bedradingsschemas en qualificatietestplannen en -procedures. Er wordt een 
productiestructuur (= P-BOM = To build structuur) voor (sub)systemen opgezet. Op dit 
moment is de productiestuklijst voor protobouw vrijwel gelijk aan de constructiestuklijst ( 
= E-BOM = As Designed-structuur) . Manufacturing Engineers moeten zich in de fase 
bezighouden met de vraag hoe de (sub)systemen zullen worden geproduceerd in 
serieproductie. 
In de review die aan het eind van deze plaatsvindt, wordt gekeken of de To build
structuur, tekeningen en de benodigde kwalificatietestinformatie aanwezig en compleet 
zijn . 
Wanneer een beeld is gekregen van het tijdstip waarop kan worden begonnen met 
protobouw kunnen er leveranciers worden gekozen voor de inkoopdelen. Hierna kunnen 
de eerste inkooporders worden geplaatst. Belangrijke producten met een lange levertijd 
zijn, als het goed is, besteld. Deze producten zijn middels risico management 
aangewezen als kritieke delen. 
Activiteiten die gedurende deze fase plaatsvinden, zijn gericht op: 
• het vaststellen van het detailontwerp voor (sub)systemen; 
• opstellen functionele test- en qualificatiedocumenten en procedures ; 
• software design, codering en testen, wanneer er door SP software wordt ontwikkeld in 

een project. Is nu niet het geval; 
• optimaliseren van het ontwerp voor protobouw; 
• het uitvoeren van betrouwbaarheidsstudies; 
• opstellen van productieplannen voor protobouw; 
• het uitvoeren van CDRs bij subcontractors die voor SP van belang zijn; 
• uitvoeren van Failure Mode Effect Analyses (FMEA) voor (sub)systemen; 
• opstellen van een handboek voor operationeel gebruik van een (sub)systeem; 
• het opstellen van de complete LSA structuur voor de (sub)systemen. 

De inhoud van de DB bestaat uit de CDs uit de ADB en aanvullende CDs voor items. 
CDs die in de DB voorkomen, zijn : 
• kwalificatietestplannen -en procedures voor (sub)systemen en bepaalde 

samenstellingen en monodelen in het proto-ontwerp; 
• tekeningen van (sub)systemen, samenstellingen en/of monodelen (nieuwe en ge

update CDs uit ADB); 
• interface tekeningen en documenten tussen items (nieuwe en ge-update CDs uit 

ADB); 
• inkoopdocumenten van monodelen en uitbestede delen (nieuwe en ge-update CDs 

ADB); 
• update van de functionele structuur. Daarnaast behoren tot deze baseline de As 

Designed- en To build-structuur van (sub)systemen voor protobouw. Dit zijn in feite 
drie CDs die de functionele, As Designed- en To build-structuurweergeven; 

• sterkteanalyse documenten voor items; 
• deviations die betrekking hebben op bepaalde items voor protobouw. 

De DB is een baseline waar zeer veel wijzigingen op zullen komen doordat protobouw 
veel wijzigingen met zich meebrengt. Het bevriezen van een baselines hier moet gezien 
worden als een moment waarop een proto-ontwerp wordt gecontroleerd en formeel wordt 
vrijgegeven voor productie (CDR). Deze controle wordt dan ook vastgelegd, zodat het 
oorspronkelijke uitgangspunt van het originele proto-ontwerp altijd bekend is. 
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De PRB is net als de DB een interne baseline in het project in dit concept. Er is dus geen 
externe PRB. Ook hier dient de baseline ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces 
bij SP. 

FB ADB DB PRB PB MB 

In de protobouwfase wordt gestart met de productie van het eerste prototype. Tijdens 
deze fase wordt As-Build productinformatie van (sub)systemen verkregen. De CDs die 
gedurende deze fase warden gecreeerd, beschrijven de configuratie-, fabricage-, 
assemblage-, inspectie- en testgeschiedenis van (sub)systemen. Deze informatie 
tezamen vormen de Manufacturing Data Package (MOP). 
Deze protobouwfase leidt tot een groot aantal wijzigingen van CDs uit de voorgaande 
baselines. Tekeningen en andere bevroren CDs moeten misschien warden aangepast. 
Deze fase wordt dan ook gekenmerkt door veel WVs. In de protobouwfase rijzen CC 
activiteiten ten top. 
Het resultaat van de fase is moet een gekwalificeerd prototype zijn dat door de klant 
wordt onderworpen aan een FCA. De Cls in het product warden dan door de klant 
beoordeeld volgens de specificaties in het contract. Intern bij SP moet er een PPR 
plaatsvinden op het moment dat het prototype gekwalificeerd kan warden. Gedurende de 
protobouwfase warden productieprocedures opgesteld en warden er 
kwalificatietestplannen en -procedures voor het serieproduct geschreven. Op basis van 
de As built-structuur van het prototype wordt een To build-structuur vastgesteld voor het 
serieproduct. 

Het doe/ van deze fase is te komen tot het eerste gekwalificeerde prototype dat voldoet 
aan de specificaties in het contract. De klant zal aan het eind van deze fase een FCA 
uitvoeren. Hierbij wordt gekeken of de Cls voldoen aan de functionele eisen zeals die 
zijn vastgelegd in CDs uit de FB en ADB. Een PPR wordt aan het eind van deze fase 
intern door SP uitgevoerd. 

Activiteiten die gedurende deze fase plaatsvinden, zijn gericht op: 
• het aanpassen van CDs, ender andere tekeningen; 
• bijstellen en compleet maken van de productiespecificaties voor de (sub)systemen; 
• opstellen kwalificatietestplannen en -procedure voor het serieproduct; 
• To build-structuur voor serieproduct samenstellen; 
• As built-structuur van prototype vastleggen; 
• opstellen kwalificatierapporten van prototype. 

De inhoud van de PRB bestaat uit: 
• vrijgifte detailontwerp voor serieproductie; 
• kwalificatierapporten van het prototype; 
• gekwalificeerde testprocedures voor het serieproduct; 
• productieprocedures voor het serieproduct; 
• ge-update productietestprocedures; 
• ge-update CDs, onder andere tekeningen. 
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De PB maakt wel deel uit van het contract dat met de klant wordt afgesloten. Dit houdt in 
dat er een externe PB bestaat met informatie op Cl. 

FB ADB DB PRB PB MB 

Wanneer een prototype voor een project het eindproduct is, is de PB vrijwel gelijk aan de 
Tijdens de serierijpmaakfase gebeurt hetzelfde als tijdens de protobouwfase alleen nu 
voor het serieproduct. Deze fase leidt tot de kwalificatie van het eerste geleverde 
serieproduct. 
Door de klant wordt een PCA uitgevoerd op de Cls in het product. Intern vindt er een 
PRR plaats. De As built-structuur van het eerste serieproduct is nu bekend. Het eerste 
exemplaar van het serieproduct is ontstaan. Er wordt nu automatisch een MB gegeneerd 
voor dit productexemplaar. De prototypes die warden gemaakt kunnen oak als een 
exemplaar warden gezien. Voor de prototypes kan oak een MB warden gegenereerd. 

Het doe/ van deze fase is te komen tot het eerste serieproduct dat voldoet aan de 
specificaties in het contract. 

De inhoud van de PB bestaat uit het samenstel van CDs die benodigd zijn voor de 
productie van de (sub)systemen. De CDs beschrijven product-, materiaal- en 
processpecificaties, engineering tekeningen, software listings, software design 
documentatie, militaire specifcaties en andere technische documenten die een complete 
technische data package (TDP) vormen. 

De CDs in de PB zijn: 
• CDs uit PRB; 
• de complete productiespecificaties voor de (sub)systemen. assemblies en 

monodelen; 
• kwalificatierapporten van het eerste serieproduct; 
• gekwalificeerde testprocedures voor het serieproductie; 
• gekwalificeerde productieprocedures voor het serieproduct; 
• ge-update productietestprocedures voor het serieproduct; 
• ge-update productspecificaties; 
• ge-update CDs, onder andere tekeningen. 
• goedgekeurde technische documentatie die de configuratie van een (sub)systemen 

beschrijven gedurende de productie, fielding/deployment en operational support fase 
in de levenscyclus. Hiertoe behoren onder andere onderhoudsdocumenten en 
gebruikershandleidingen. 

Er is een externe PB die onder het CM beheer van de klant staat. Voor het bereiken van 
de baseline vinden een fysieke audit plaats van het eerste geleverde serieproduct door 
de klant. Intern vindt een PRR plaats. Deze review bekijkt of de vereiste CDs aanwezig 
zijn om het product in serie te produceren. Wanneer de externe PB eenmaal bevroren is, 
moeten verzoeken tot wijziging bij de klant warden ingediend. 
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In het CM concept wordt gebruik gemaakt van een MB. De MB is niet terug te vinden in 
de literatuur over CM. De MB is een baseline die per geleverd productexemplaar wordt 
bijgehouden. 

FB ADB DB PRB PB MB 

De MB kan warden gezien als een set van CDs die de configuratie van een 
productexemp/aarweergeven gedurende zijn gebruiks- en onderhoudsfase. In deze CDs 
warden onder andere de serialnumbers en lotnumbers genoemd van het exemplaar. 
Elke wijziging van de configuratie van het exemplaar gedurende zijn levenscyclus moet 
warden vastgelegd. De configuratie van het exemplaar is dan gedurende de gehele 
levenscyclus bekend. Elke wijziging, elke onderhoudsbeurt, van het productexemplaar 
heeft wijziging van de MB tot gevolg. 

Doe/ van deze fase is het beheren van de configuratie van elk geleverd product 
gedurende zijn gebruiksperiode. 

Gedurende de gebruiksfase vinden er onder andere onderhoudsactiviteiten aan het 
geleverde product plaats die de configuratie ervan be'invloeden. Door het gecontroleerd 
aanbrengen van deze wijzigingen aan het product en het documenteren van deze 
wijzigingen, blijven de configuratiegegevens van een product consistent en up-to-date. 
Bij elke wijziging moet er een zogenaamde Maintenance Review (MR) plaatsvinden. 

De inhoud van deze baseline zal bestaan uit: 
• Product Acceptance Log (PAL), 
• Technical Data Package (TDP), 
• Kontrole Geleide Kaart (KGK), 
• onderhoudsdocumenten, 
• handleidingen, 
• aangebrachte wijzigingen. 
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Bijlage 16 De status en workflow van een WV 

De figuur geeft de status en workflow van een WV weer. 

Creeren 
document + 

id. 

Open 

Analyseren 
document 

Opeenvolgende activiteiten in de flow 

Analysed 

Ui tvoeren 
vervolg 
acties 

Rejected 

Accepted 

Closed 

lmplementeren 

I. Creeren document: Het document (WV) wordt door een willekeurig persoon opgesteld 
en van een identificatie voorzien. Eigenaar document 

II. Analyseren document: Het ingediende document wordt door de TPL en de CM 
manager bekeken. lngeval van een interne WV wordt bekeken of de klant voortijdig op 
de hoogte moet worden gesteld. Dit is het geval wanneer het een major WV betreft. 
Aan de klant wordt dan in een vroeg stadium om goedkeur gevraagd om het WV in 
behandeling te nemen. Wanneer de klant akkoord gaat, stelt de TPL vervolg acties op. 
Bij een minor WV stelt de TPL direct vervolg acties op. Wanneer het een WO van de 
klant betreft stelt de TPL eveneens direct vervolg acties op na overleg met de CM 
manager. 

Ill. Uitvoeren vervolgacties: De vervolg acties worden door een constructeur uitgevoerd. 
Hij gaat op zoek naar mogelijke oplossingen. De beste oplossing legt hij ter goedkeur 
aan de TPL voor. De TPL bepaalt of met de implementatie van de voorgestelde 
oplossing kan worden begonnen. Eventueel wordt ook in dit stadium aan de klant om 
goedkeur gevraagd (wanneer het een major WV betreft, zowel intern als extern). 

IV. lmplementeren: De oplossing wordt ge'implementeerd en door betrokken partijen 
vindt een consequentie bepaling plaats (bv. PE, KBMA, LOG). Bij een major WV wordt 
na de consequentie bepaling het WV bij de klant voorgelegd. Voor het bereiken van de 
status closed moet door de klant hier ook akkoord gaan. In het geval van een minor 
WV wordt de klant in een later stadium op de hoogte gebracht van de ingevoerde 
wijzigingen. 

Status WV 

1. Open: Het document is opgesteld, er is een nummer voor uitgetrokken en ingediend 
voor analyse bij TPL + CM. 

2. Analysed: Het document/verzoek is geanalyseerd en vervolg acties zijn omschreven 
wanneer goedgekeurd. 

3. Accepted: Vervolg acties zijn uitgevoerd en mogelijke oplossing is goedgekeurd. 
4. Closed: lmplementatie van WV heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd. 
5. Rejected: WV is afgewezen. 
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In de figuur is de workflow voor een deviation rapportweergegeven, inclusief de status. 

Creeren 
deviation + 

id. 

Open 

Analyseren 
document 

Opeenvolgende activiteiten in de flow: 

5 

Analysed 
2 

Goedkeuren 
document 

Rejected 

Accepted 

Uitvoeren 
request 

Closed 

I. Creeren document: Het deviation rapport wordt door een willekeurig persoon van PE 
opgesteld en van een identificatie voorzien. Tevens wordt er aangegeven om wat voor 
deviation het gaat (minor, major, critical, zie paragraaf 3.5.2). 

II. Analyseren document: Het ingediende document wordt door de KBMA bekeken. 
Wanneer KBMA akkoord gaat, stelt zij een request for deviation op. Het document 
wordt nu naar verkoop gezonden. Het opgestelde document door KBMA wordt door 
Verkoop bekeken. Bij goedkeur wordt het document naar de klant gestuurd. 

Ill. Goedkeuren document: Request wordt door klant beoordeeld. 
IV. Uitvoeren request: Request is door klant goed bevonden en kan warden uitgevoerd 

door PE. 

Status Deviation: 

1. Open: Het document is opgesteld, er is een nummer voor uitgetrokken en ingediend 
voor analyse bij KBMA. 

2. Analysed: Het verzoek is geanalyseerd (door KBMA en Verkoop) enter goedkeur 
ingediend bij de klant. 

3. Accepted: Klant heeft verzoek goedgekeurd. 
4. Closed: PE heeft gebruik gemaakt van request. 
5. Rejected: Deviation is afgewezen. 
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Creeren Open 
----:- deviation+ - 1 

id. 

Analyseren 
document 

Opeenvolgende activiteiten in de flow: 

2 
Analysed 

Uitvoeren 
corrigerende 

acties 

Rejected 

Accepted 

Goedkeuren 
uitgevoerde 

acties 

Closed 

4___. 

I. Creeren document: Het waiver (concessie) rapport wordt door een willekeurig 
persoon van PK opgesteld en van een identificatie voorzien. Tevens wordt er 
aangegeven om wat voor waiver het gaat (minor, major, critical) 

II. Analyseren document: Het ingediende document wordt door de KBMA bekeken. 
Wanneer KBMA akkoord gaat, start zij vervolg acties op. Bij de klant wordt concessie 
aanvraag ingediend met voorgestelde correctieve acties. 

Ill. Uitvoeren correctleve actles: Wanneer de klant is akkoord gegaan met de concessie 
aanvraag, gaat men over tot het uitvoeren van de corrigerende acties. Request wordt 
door de klant beoordeeld. 

IV. Goedkeuren corrigerende acties: De uitgevoerde corrigerende acties warden door 
MRB gekeurd. Wanneer zij akkoord gaat, bereikt de waiver de status akkoord. 

Status Waiver: 

1. Open: Het document is opgesteld, er is een nummer voor uitgetrokken en ingediend 
voor analyse bij KBMA. 

2. Analysed: Het verzoek is geanalyseerd door KBMA en een concessie aanvraag is 
ingediend bij de klant. 

3. Accepted: de klant heeft de concessieaanvraag goedgekeurd en de correctieve acties 
zijn uitgevoerd. MRB moet nu de uitgevoerde acties goedkeuren. 

4. Closed: MRB heeft correctieve acties goed bevonden. 
5. Rejected: Waiver is afgewezen. 
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Bijlage 18 De status en workflow van een baseline 

Aan een baseline warden de volgende status toegekend: 

1. Identified: baseline is geTdentificeerd en de Cls, items en CDs die voor deze baseline 
gelden zijn erin vastgelegd. 

2. Reviewed: De type objecten voor de geldende baseline zijn beoordeeld op 
aanwezigheid en status. 

3. Frozen: Baseline met objecten is goedgekeurd en de inhoud is bevroren. 

Plannen baseline 
+ C Is, items + 

CDs. 

Identified 

Beoordelen 
baseline 

II 

Reviewed 
>---2 

Rev. +1 

Goedkeuren en 
documenteren 

baseline Ill 

Frozen 
3---+ 

I. Plannen baseline: Een baseline wordt gecreeerd en ge"identificeerd. Er wordt bepaald 
welke Cls, items en CDs in de betreffende baseline moeten komen. Dit gebeurd door 
de TPL en de CM manager. 

II. Beoordelen baseline: Op een willekeurig moment kan door iedereen in de organisatie 
een overzicht van een baseline warden gecreeerd. Wanneer dit gebeurt komt de 
baseline in de status reviewed. 

Ill. Goedkeuren en bevriezen baseline: Op een bepaald moment wordt een baseline 
door de TPL en CM manager gereviewed en ter goedkeur aangeboden aan het hoofd 
T&D. Wanneer het hoofd T&D akkoord gaat, wordt de baseline formeel bevroren. Een 
wijziging op een bevroren baseline heeft een revisie ophoging van die baseline tot 
gevolg. 
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Bijlage 19 De status en workflow van een CD 

In deze bijlage is de status en workflow van een willekeurige CD weergegeven. De 
workflow wordt voor een test- en analysedocument en een tekening uitgewerkt. 

De status die voor een CD kunnen worden onderkend, zijn: 

1. Identified: Het document heeft een uniek nummer en voorgeschreven attributen. Het 
document heeft nog geen inhoud. De identified status geeft een TPL de mogelijkheid in 
een vroeg stadium aan te geven welke documenten er moeten worden gegenereerd. 

2. In work: Aan het document wordt gewerkt door de eigenaar of auteur. De inhoud is 
nog niet geheel gespecificeerd. Wanneer een willekeurig persoon een nieuw document 
genereert dat niet door de TPL in een eerder is ge"identificeerd, komt het document 
meteen in deze status. 

3. Checked: anderen (mensen binnen de eigen discipline) hebben gekeken naar de 
inhoud en hebben het document compleet, dan wel incompleet bevonden. Wanneer 
incompleet bevonden, gaat het document naar de eigenaar/auteur terug. Het oude 
document wordt niet bewaard (er vindt dus geen revisie ophoging van het document 
plaats), maar overschreven. Na het aanbrengen van voorgestelde wijzigingen wordt 
het nieuwe document weer ter review aangeboden. 

4. Approved: Het document is intern en extern consistent en volgens norm bevonden, 
zodat het kan worden gearchiveerd. Het is goedgekeurd door alle verantwoordelijke 
binnen het project. 

5. Obsolete: Document is verouderd en niet meer geldig. Er is eventueel een nieuwer 
exemplaar. 

6. For information only: Het document kan door anderen worden bekeken/uitgeprint. Op 
het document wordt geprint "For information only". 

Plannen 
document + id. 

Identified 

Aan document _ _ _ ___ __, werken 

For information only 

--6--► 

Beoordelen 
document 

No new revis ion 

Ill 

Revision+ 1 

Checked 

Document 
goedkeuren 

IV 

Approved 

Obsolete 
Document 
ongeld ig -5--► 
ve rklaren 

Hieronder worden mogelijke flows van drie type documenten beschreven. 
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Flow Test documenten 

I. Plannen document: TPL 
II. Werken aan document: Eigenaar/auteur document 
Ill. Beoordelen document: Collega van Qualificatie & Test, eventueel met een 

toegevoegde specialist en de Technische Projectleider 
IV. Goedkeuren document: Hoofd T&D+ groepsleider + Q&T + TPL (+ evt. toegevoegd 

specialist) 
V. Document ongeldig verklaren: ledereen binnen de organisatie met een motivering / 

verklaring . 

Flow Analyse document 

1. Plannen document: TPL 
2. Werken aan document: Eigenaar/auteur document 
3. Beoordelen document: Collega van Analyse , ILS & Safety, eventueel met een 

toegevoegde specialist en de Technische Projectleider 
4. Goedkeuren document: Hoofd T&D+ groepsleider + ILS + TPL (+ evt. toegevoegd 

specialist) 
5. Document ongeldig verklaren: ledereen binnen de organisatie met een motivering / 

verklaring . 

Flow Tekeningen 

1. Plannen document: TPL 
2. Werken aan document: Eigenaar/auteur document (constructeur) 
3. Beoordelen document: Hoofdconstructeur 
4. Goedkeuren document: TPL +Stress+ ME+ QA 
5. Document ongeldig verklaren: ledereen binnen de organisatie met een motivering / 

verklaring 
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De status van een item geeft het stadium in zijn productlevenscyclus weer. De 
onderkende status zijn : 

1. Identified: Nummer voor product uitgetrokken 
2. In development: Product is in ontwikkeling genomen 

SP 
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3. Designed: Ontwikkeling geeft aan dat het product voldoende beschreven is om te 
warden gemaakt. 

4. Released: Product is vrijgegeven om te warden geproduceerd. 
5. Qualified: Product is gekwalificeerd. 
6. Obsolete: Product is ongeldig verklaard. 

Creeren 
product + id . 

I 

Identified 

In ontwikkeling 
nemen product 

II 

In development 

Vrijgeven door 
ontwlkkellng 

Ill 

rev.+ t 

Designed 
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IV 

rev.+ 1 

Released 

Qualiliceren 
product 
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Product ongeldig 
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VI 

Obsolete 

6-+ 
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Bijlage 21 Diverse statusoverzichten 

Baseline Revlsle Status Project 

Functional --A Re1,1ewed Fiets type Eddy 

Baseline 

Document Revlsle Omschrljvlng Status 

MD00023 - -A PVW Appro\€d 

MD00011 --B lijdsplan Checked 

MD00044 -- C CM plan Appro\€d 

MD00052 - -B Capaciteitsbehoefte Checked 

plan 

Baseline Revlsle Status Project Datum 

Designed --C Frozen Fiets type Eddy 11-03-98 

Baseline 

Cl Revlsle Level Omschrljvlng Status 

SP00023 --A 0 Fiets Designed 

SP00011 --8 1 Remmen Designed 

SP00044 --C 2 Rembediening Designed 

SP00052 --B Frame Designed 

SP00066 - - B Aandrij1,1ng Designed 

SP00088 --D Stuurinrichting Designed 

Baseline Revlsle Status Project 

Designed --C Frozen Fiets type Eddy 

Baseline 

Artikel Revlsle Level Omschrljvlng Status 

SP00044 -- C 2 Rembediening Designed 

SP40233 -- B 3 Beugel Designed 

SP03023 - - C 3 Moertje x54 Designed 

SP00110 -- A 2 Wielremmen Designed 

SP00120 --A 3 Boutje 1243 Designed 

SP03023 --C 3 Moertje x54 Designed 

Baseline Revlsle Status Project 

Designed - -D Re1,1ewed Fiets type Eddy 

Baseline 

WV Status Cl Omschrljvlng 

WV10220 Open SP00044 Geen toleranties op tekening 

WV34002 Closed SP00011 Testdocument niet 1.0lledig 

Datum 

4-09-97 

Proto 

2 

Datum 

11-03-98 

Tekenlng 

11<10210 

11<10310 

Datum 

12-03-98 

Document 

11<10210 

TD34513 

Cl 

SP00011 

Rev. 

- -D 

--C 

Proto 

2 

Rev. 

- -D 

--A 
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Bijlage 24 Eisen die SP stelt aan een PDM systeem 

Functionele eisen die gesteld warden aan een PDM Systeem 
In deze paragraaf worden de functionele eisen besproken die door SP aan een PDM 
worden gesteld. De functionele eisen leggen vast wat een systeem in functionele zin 
moet kunnen. Het antwoord op deze vraag is dat het CM zoals is geschetst in het 
concept moet kunnen ondersteunen. In volgorde van de vier CM activiteiten warden de 
eisen besproken. Hierna volgen de kwaliteitseisen. 

Configuration Identification 
• baselines(*): de baselines zoals die in het CM concept zijn genoemd, moeten in PDM 

kunnen warden beheerd. Per project moeten baselines kunnen worden gedefinieerd, 
• productstructuren: zoal in het concept moeten meerdere productstructuren naast elkaar 

kunnen warden beheerd en bekeken in het systeem. Enkele structuren zijn: een E
BOM, P-BOM functionele structuur, eisen structuur en As Deliverd BOMs met 
tracecodes en serialnumbers(*). De relatie tussen de structuren moet hierbij inzichtelijk 
blijven, 

• producten beheer: producten moet kunnen warden geclassificeerd. Zo moet het 
mogelijk zijn Cis en risicoproducten te definieren. Daarnaast moet men inkoop- en 
maakdelen kunnen definieren. Een toekomstige classificatie van monodelen moet in 
PDM kunnen worden beheerd, 

• documenten beheer: net als producten moeten de diverse type documenten kunnen 
worden geclassificeerd en beheerd in PDM. De voorkomende type digitale files, zoals 
WORD, EXCEL, TXT etc., moeten door PDM warden beheerd . Ook BV's, 
gereedschappen en leveranciersgegevens (classificatie en matchen met artikel) in de 
toekomst aan PDM warden overgelaten. 

• nummering producten: producten moet een willekeurige nummering kunnen warden 
gegeven. Ook een willekeurige revisie codering. Daarnaast moet het mogelijk zijn 
meerdere coderingen voor een product naast elkaar te hanteren, zoals NATO 
stocknummer, LSA nummer en een SP nummer. Daarnaast moet er de mogelijkheid 
bestaan de serialnumbers en lotnummers van geleverde producten te beheren in PDM, 

• nummering documenten: voor documenten geldt hetzelfde als voor producten. Een 
willekeurige codering van documenten is een vereiste. 

• er moet een willekeurige relatie kunnen warden gelegd tussen documenten en 
producten. 

Configuration Control 
• bestaande en nieuwe procedures moeten kunnen worden ingebracht in PDM. De voor 

CM belangrijke procedures als het vrijgifteproces van documenten en producten en het 
wijzigingenbeheerproces, waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen major en minor 
wijzigingen waaraan en andere procedure kan hangen moeten kunnen worden 
gedefinieerd. Aan een product of document moeten meerdere procedures toegekend 
kunnen worden,(*) 

• de relatie tussen een wijzigingsvoorstel en de documenten en producten waar hij 
betrekking op heeft moet zichtbaar worden gemaakt in het systeem, 

• ook moeten gebruikersbevoegdheden goed kunnen warden beheerd in PDM. Met 
name met betrekking tot vrijgegeven producten en documenten. Het beheer van 
relaties tussen producten, processen en documenten moet goed in elkaar steken,(*) 
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Configuration Status Accounting 
• de status van een project, product en document moeten snel en nauwkeurig kunnen 

warden weergegeven. Dit is met name van belang voor projectleiders. De flow van 
documenten moet zichtbaar kunnen warden gemaakt. 

• het zoeken naar de gewenste, up-to-date, informatie moet snel en gemakkelijk 
verlopen, 

• Historie producten en gegevens beheren. Oak het after-sales informatiebeheer 
behoort hiertoe (logboeken, controle geleidekaarten). (*) 

Configuration Audit 
• op basis van de informatie uit het PDM systeem moeten de CM audits kunnen warden 

uitgevoerd, 
• een audit van het CM met PDM moet voldoen aan de diverse standards. 

Overige 
• Workflow management (*), 
• Gewichts- en kostprijsberekeningen moeten mogelijk zijn in PDM (*), 
• in PDM moeten op den duur de afkeurrapporten kunnen warden beheerd, 
• Omgaan met varianten BOM. 

De met een (*) gemarkeerde eisen warden als zeer belangrijk beschouwd. Bij de keuze 
van een PDM systeem spelen deze eisen de voornaamste rol. 

Kwaliteitseisen die gesteld warden aan een PDM Systeem 
De kwaliteitseisen (prestatie-eisen) geven aan hoe, dus onder welke voorwaarden, 
gegevensverwerking,-opslag en -verstrekking moet plaatsvinden. De snelheid, 
betrouwbaarheid en flexibiliteit van het systeem speelt hierbij een rol. 

• PDM systeem moet flexibel zijn: makkelijk aanpasbaar zijn aan veranderingen in de 
toekomst, 

• Betrouwbaarheid van systeem moet groat zijn 
• Gebruikersvriendelijkheid moet groat zijn. Niet de problemen net als nu met TRITON 
• Koppeling met TRITON, PRO/E en andere bestaande informatiesystemen (MS-Office, 

MS-Project). 
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Wanneer een PDM systeem volledig bij SP is ingevoerd, worden een aantal baten 
verwacht. Deze baten voor SP zijn te classificeren volgens paragraaf 6.3 in het verslag . 
In het algemeen kan men spreken van meetbare en niet (direct) meetbare baten. De 
meetbare baten hebben zijn uit te drukken kosten en tijdsvoordelen (time-to-market en 
directe kosten). Deze tijdsvoordelen kan men weer omzetten in kostenvoordelen middels 
een sleutel. 
• kostenvoordelen [1/weekl, 
• tijdsvoordelen [manuren !week] { *[ # PDM-gebruikers] * [1/manuurl = [1/week]}, 

Vragen Time to Market baten 
• tijd kwijt met zoeken naar documenten/tekeningen (alle afdelingen); 
• tijd die verloren gaat door werk dat dubbel wordt gedaan, omdat het oude document 

(informatie) niet kan vinden (alle afdelingen, vooral T&O); 
• tijd die verloren gaat door werk dat dubbel wordt gedaan, omdat men niet van 

bestaan oude document afweet (alle afdelingen); 
• doorlooptijd van wijzigingsvoorstellen/opdrachten en afkeurrapporten/problemreports; 
• doorlooptijd (workflow) verbeteringen van documenten. Van creeren document tot en 

met vrijgifte/approval) (alle afdelingen); 
• doorlooptijd totale productlevenscyclus (van zand tot klant); 
• onderhoud stuklijsten in excel niet meer nodig (T&O); 
• opvragen en wijzigen van stuklijsten vergt minder tijd (TA & PE & T&O); 
• het vrijgeven van stuklijsten vergt minder tijd (TA); 
• tijd benodigd voor wijzigingsbeheer in PRO/E (T&O); 
• tijd nodig voor kosten- en gewichtsberekeningen (T&O); 
• tijd nodig voor archivering, hardware tekeningen/documenten en CAD-modellen (TA, 

T&O); 
• tijd nodig voor het beheer van redundante informatie, bv. stuklijsten in EXCEL en 

TRITON; 
• tijd die nodig voor het zoeken van concessies in het afgeleverde product 

(logistiek/expeditie); 
• tijd die benodigd is voor het up-to-date houden van Technical Data Package van een 

door SP afgeleverd product. Dus gedurende de gebruiks- en onderhoudsfase van een 
product. (R&O); 

• tijd nodig voor beheer van bewerkingsinstructies (PE); 
• tijd nodig voor beheer gereedschapsgegevens (PE) ; 
• tijd nodig voor beheer leveranciersgegevens (lnkoop); 
• tijd nodig voor beheer afkeurinformatie (KBMA); 
• tijd nodig voor het generen van statusoverzichten projecten/baselines (Management, 

projectleiders); 
• tijd nodig voor het reviewen van processen binnen SP (KBMA). 

Vragen directe kosten baten 
• Reductie materiele kosten: papierverbruik, hergebruik materiaal/gegevens; 
• First time right ontwikkeling producten. 
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• de hoeveelheid werk dat dubbel wordt gedaan binnen en buiten een afdeling neemt 
at, doordat informatie effectiever kan worden gebruikt; 

• autorisatie tot gegevens kan goed worden geregeld; 
• waarborging van processen binnen de SP organisatie. PDM dwingt een bepaald 

niveau van standaardisering van de werkwijze (ISO) af; 
• gebruik van correcte gegevens, waardoor de kans op fouten afneemt. 

Vragen overige baten 
• concurrentie voordeel. Naast de doorlooptijd verbeteringen, krijgt de SP onderneming 

het imago van een state-of-the-art onderneming. Een cultuur verandering binnen de 
organisatie is wel noodzakelijk; 

• door het formaliseren van bedrijfsprocessen wordt een zekere mate van risicoreductie 
verkregen. 

Pagina 34 



SP 
bijlage ,,-

Bijlage 26 Resultaten K/8-analyse PDM 

Uitwerking vragenlijst baten 
Voor de baten analyse zijn 10 personen binnen de SP organisatie ge"interviewd aan de 
hand van de vragenlijst in bijlage 25. De groep bestaat uit personen die verschillende 
functies uitoefenen binnen de organisatie. In tabel 1 is dit aangegeven. Hierin is ook 
vermeld of de desbetreffende persoon aanwezig is geweest op de PDM demonstratie. 

Tabel 1 : Ge"interviewde personen baten analyse 

Afdeling Functie Aanwezig demonstratie Besparing [manuren /week] 

T&D coordinator/constructeur ja 5,00 

T&D constructeur nee 2,10 

T&D beproevingstechnicus nee 1,70 

T&D projectleider/constructeur ja 0,75 

T&D hoofdconstr nee 4,75 

T&D constr SI nee 4,00 

TA CM ja 7,00 

KBM/1. CM ja 11,50 

T&D projectleider nee 20,00 

T&D projectleider/constructeur ja 12,50 

T otaal aantal uren per week 69,30 

rl r rsoon [manuren /Week] 6,93 

Naast deze uren per week verwachten de meeste mensen ook een papierbesparing van 
20% tot 50% van de door hun gemaakte kopieen. Kanttekening hierbij wordt steeds 
gemaakt dat sinds er automatisering is, er steeds meer in plaats van minder papier is 
gekomen. 

De doorsnee die is gemaakt heeft betrekking op de eerste doelgroepen: T&D en TA. De 
overige afdelingen waarvoor PDM ook nut heeft zijn nog niet meegenomen in de 
beschouwing. Er is te zien dat de personen die bij de PDM demonstratie aanwezig zijn 
geweest over het algemeen meer manuren besparing zien. 
Het gemiddelde aantal manuren dat per persoon per week wordt bespaard is gelijk aan 
7. Wanneer het aantal gebruikers op 40 wordt gesteld en een manuur besparing f 90,00 
op levert, kan PDM per jaar een besparing opleveren van: 280 [manuren !week] x 40 
[gebruikers] = / 1.008.000,00. Deze getallen zijn ook voor de berekening in 1995 
gebruikt. 
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Uitwerking kosten PDM 
De kosten zijn vastgesteld op basis van de analyse in 1995 en de ervaringen met de 
implementatie van andere (informatie)systemen bij SP. 
De kosten warden opgedeeld in software, hardware en personeel. In tabel 2 warden voor 
de 3 kostenposten de bedragen genoemd die men verwacht te moeten maken voor de 
gehele implementatie van een PDM systeem. 

/nvesteringen in 
• personeel hebben betrekking op het instellen van een projectgroep (inclusief opleiden) 

gedurende het invoeringstraject. De kosten zijn mede gebaseerd op de gepleegde 
bedrijfsbezoeken. Er wordt uitgegaan van 3 man/jaar: 1 applicatiebeheerder, 1 
(informatie)analist, 1 organisator. Hiervan warden de interne kosten op f 350.000 
geschat en de externe op f 100.000 (adviesbureau e.a.). Het totaal voor het gehele 
traject bedraagt dan f 450.000. 

• hardware investeringen warden gesplitst in investeringen in de centrale server f 
50.000 en werkplekken f 50.000 (uitbreiden en vervangen). Totaal f 100.000. 

• De investeringen in software warden geschat op f 250.000. 

De exploltatiekosten 
• voor personeel hebben betrekking op capaciteit dat vrij moet warden gemaakt voor 

onderhoud van het systeem en de gegevens 
• de exploitatiekosten voor hardware warden geschat op 10% van de totale 

investeringen, dus f 10.000 
• de exploitatiekosten voor software warden geschat op 15% van de totale 

investeringen, dus f 40.000 

De totale exploitatiekosten per jaar bedragen dan f 150.000. De investeringskosten per 
jaar bedragen f 193.333. De totale kosten per jaar warden geschat op: f 350.000 (tabel 
3) . 

Tabel 2: Kosten PDM 

Personeel 
450.000 
100.000 

Hardware Software Totaal 
lnvesteringen 
Exploitaitekosten 

Tabel 3: Kosten PDM systeem per jaar 

100.000 250.000 
10.000 40.000 

Person eel 
90.000 

100.000 

Hardware Software T otaal 
lnvesteringen 
Exploitaitekosten 
Totaal 

20.000 83.333 
10.000 40.000 

800.000 
150.000 

193.333 
150.000 
343.333 

Wanneer men de verwachte kosten naast de verwachte baten plaatst, volgt een 
mogelijke 
besparing van f 664.667 per jaar (f 1.008.000 - f 343.333). Dit is minder dan de 
analyse die is uitgevoerd in 1995. De oorzaak moet hier voor een groot deel gezocht 
warden in het feit dat er vrijwel geen rekening is gehouden met indirecte voordelen 
(moeilijk kwantificeerbare baten) . 
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Bijlage 27 Beoordeling PDM systeem Matrix 4.1 

In deze bijlage volgt een korte evaluatie van het PDM systeem MATRIX 4.1. Voor een 
uitgebreide evaluatie wordt verwezen naar het verslag: "Beoordeling PDM systeem 
MATRIX." Dit verslag is te vinden in de literatuurlijst. 

Productstructuren 
In MATRIX kunnen meerdere productstructuren warden aangebracht. De gedefinieerde 
structuren in het concept CM zijn zonder veel problemen in te voeren. Ook kan een 
structuur op een bepaald moment warden bevroren. Voor CM is dit van belang om op elk 
gewenst moment op een oude structuur te kunnen terugvallen. 

Productlevenscyclus & baselines 
De productlevenscyclus zoals is vermeld in het CM-concept voor SP kan in MATRIX 
warden ge"implementeerd. Men kan ook baselines definieren. Ook het bevriezen van een 
baseline en de op dat moment geldende productstructuur is mogelijk. Hiervoor moeten 
er wel kleine programma's warden geschreven. 

Configuration Identification 
Elk gedefinieerd document of product is uniek in MATRIX. Een document of product 
wordt uniek gemaakt door de combinatie van type-nummer-revisie. Aan documenten en 
producten kan een willekeurige naam of nummer warden gegeven. Het toekennen van 
een tweede unieke code is mogelijk, maar hiervoor moer er weer programmeerwerk 
warden verricht. Een automatische nummering is ook mogelijk. Hiervoor moeten weer 
enkele regels warden geprogrammeerd 
Tussen documenten en producten kunnen willekeurige relaties warden gedefinieerd. Een 
entiteiten model kan zonder problemen warden ingebracht. In een later stadium kan men 
zelfs zonder veel problemen dit model aanpassen .. 
Aan documenten en producten en relaties kan men een willekeurig aantal attributen 
toevoegen. Het is vrij eenvoudig aanvullende attributen te definieren. 
Ook kunnen documenten en producten willekeurig warden geclassificeerd. 

Configuration Control 
Bestaande procedures kunnen warden overgenomen in het systeem. De gedefinieerd 
procedures voor een WV, product en documenten kunnen warden overgenomen. Van 
producten en documenten wordt een historie lijst bijgehouden. In deze lijst warden alle 
gepleegde handelingen genoteerd. Elk document of product heeft een of meer 
levenscycli. In deze cyclus zit de flow van product of document opgenomen. Per fase in 
een cyclus kunnen bevoegdheden warden toegekend. 
Men kan eenvoudig groepen, rollen en personen toevoegen. Men kan het systeem 
projectgericht inrichten. Bevoegdheden kunnen warden toegekend aan rollen, groepen 
en personen. 
Het is mogelijk om dus een CCB te definieren met een procedure voor een WV die 
major of minor kan zijn. Een WV kan aan een willekeurig document en/of product 
warden gerelateerd.(figuur) 
Een willekeurig vrijgifteproces (van producten of documenten) kan warden gedefinieerd. 

Configuration Status accounting 
Elk product of document heeft zoals is vermeld een levenscyclus. In deze cyclus warden 
de verschillende status genoemd die een product of document kan hebben. Het is vrij 
eenvoudig om een statusoverzicht te generen van producten en documenten. Aan de 
status kan en planningsdatum warden gehangen. Zo kan een projectplanning relatief 
eenvoudig warden ingegeven. 
De informatie die is vastgelegd in het systeem kan men in een willekeurige vorm ook 
weer uit het systeem krijgen. Zoeken naar informatie is eenvoudig. Men kan simpele 
'queries' maken die op de vastgelegde informatie filtert. Men kan filteren tot op een 
specifieke waarde (of range waarbinnen) van een attribuut van een document of product. 
De print functionaliteit laat te wensen over. Van tabellen die men eenvoudig op het 
scherm kan weergegeven, is niet zomaar een afdruk te maken. Hiervoor moer er weer 
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flink worden geprogrammeerd. 

Configuration Audit 
Een audit van de CM procedures in het systeem is eenvoudig. Het systeem werkt 
volgens gedefinieerde procedures. Op basis van de gegevens in het systeem en de 
statusoverzichten kan men relatief eenvoudig producten auditten en documenten en 
baselines reviewen. 
Een audit van de digitale informatie is ook eenvoudig, wanneer door MATRIX worden 
beheerd. 

Overige 
Er is niet naar een vergaande intergratie met andere systemen gekeken. Er is gekeken 
naar een koppeling met MS-Office en AutoCAD. Deze koppeling is niet zover gegaan dat 
men bijvoorbeeld gegevens uit MS Project importeert in MA TRIX. Dit is wel mogelijk. 
Hiervoor moet er worden geprogrammeerd. 
Ook een koppeling met TRITON is niet bekeken. Er zijn wel dump files gemaakt die men 
kan importeren in TRITON. Een koppeling van TRITON met MATRIX is mogelijk. Dit 
vereist wel veel programmeer werk. 
lnformatie die in het systeem zijn ingebracht kan zeer eenvoudig door de organisatie 
worden gedistribueerd. Wanneer men informatie gericht naar een persoon, groep, of rol 
binnen de organisatie wil sturen, kan dit met een mailprogramma . 

Plus- en minpunten PDM systeem MA TRIX 
Met betrekking tot MATRIX 4.1 kunnen de volgende pluspunten en minpunten worden 
genoemd. 

Pluspunten 
• Flexibiliteit van het systeem is groot. Een datamodel is naderhand in het systeem 

aanpasbaar; 
• MATRIX ondersteunt voor een groot deel de CM werkwijze (± 90%). De gedefinieerde 

CM procedures in de democase worden ondersteund; 
• Document Management wordt goed ondersteund door MA TRIX; 
• Autorisatie mogelijkheden binnen MATRIX zijn goed geregeld; 
• Het zoeken naar de gewenste informatie (filteren op informatie) en het weergeven 

van deze informatie op het scherm is vrij eenvoudig; 
• De werking van het systeem is relatief snel onder de knie te krijgen. 

Minpunten 
• Het afschermen van bepaalde objecten voor gebruikers is niet mogelijk (de informatie 

achter deze objecten wel). Het creeren van een omgeving voor een projectleider, 
constructeur of een andere rol is niet echt mogelijk. De enige manier is door te 
werken met sets; 

• Door gebruikers wordt de hoeveelheid aan informatie die wordt gepresenteerd, als 
hinderlijk ervaren. Met name het aantal relaties die er kunnen bestaan, zorgen voor 
verwarring; 

• Voor elke print-uitdraai moeten programma's worden geschreven; 
• Welke relaties men kan leggen tussen objecten is niet duidelijk weer te geven in de 

MATRIX-omgeving. Het aanpassen van de grafische interface vraagt maatwerk; 
• Het sorteren van gegevens binnen MATRIX is beperkt mogelijk. Met name het 

sorteren van gegevens in een productstructuur is te beperkt (bv. geen alfabetisering 
van de gegevens mogelijk of sorteren op postnummers). 

Uit deze lijst blijkt dat de functionaliteit van het systeem erg groot is. De vraag is niet of 
je het systeem zoals je wilt kunt inrichten, maar eerder hoe ga je het doen Het systeem 
is zo flexibel dat er vrijwel geen beperkingen zijn. 
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Bijlage 28 PDM en CM bij andere bedrijven 

PDM systeem BAANPDM 
In het project is ook gekeken naar het PDM systeem BAANPDM van BAAN. Tijdens een 
presentatie is inzicht verkregen in de mogelijkheden van BAANPDM V. Dit systeem is 
half 1998 operationeel en kent dan een volledige integratie met BAAN IV & V. BAAN IV 
& V zijn opvolgers van het TRITON-systeem. 
Omdat men nu bij SP TRITON gebruikt voor de ondersteuning van productie en logistiek 
en in de nabije toekomst een upgrade naar BAAN IV of V noodzakelijk wordt geacht, is 
het met name interessant te kijken naar de mogelijkheden van dit systeem. 
Op basis van de case in MATRIX is een case in BAANPDM uitgevoerd. Vrijwel alle 
functionele mogelijkheden van MATRIX zitten ook in BAANPDM. Het voordeel van 
BAANPDM systeem is dater al een soort van standaard omgeving is gebouwd. Deze 
omgeving sluit nauw aan bij de situatie van SP en het CM. In MATRIX moet bepaalde 
(CM) functionaliteit nog worden gebouwd. Hoewel het systeem was tijdens de 
demonstratie nog niet stabiel. was, is het een zeer serieuze kandidaat. De visie en 
ambities die BAAN heeft op het gebied van PDM en CM komt vrijwel overeen met 
datgene wat SP vraagt. 

PDM blj andere bedrljven 
Orie bedrijven die een PDM systeem gebruiken of gaan gebruiken, is een bezoek 
gebracht. Dit zijn de bedrijven : 

• Fico te Duiven: PDM Systeem MATRIX, 
• Holland Signaal te Hengelo: PDM systeem Metaphase, 
• Stork PMT te Boxmeer: PDM systeem CADIM. 

Doel van de bezoeken was te kijken naar de gebieden waar PDM in deze bedrijven 
ondersteuning biedt en hoe de implementatie verlopen is. Daarnaast is getracht een 
beeld te krijgen van het "CM" zoals dat binnen deze bedrijven wordt uitgevoerd. In 
bijlage 28,29 en 30 zijn uitwerkingen te vinden van de bezoeken. 
Bij Fico wordt PDM op dit moment alleen nog gebruikt door de afdeling sales. In dit 
engineer-to-order bedrijf bestaan de producten voor ± 80% uit bestaande modules. In 
PDM zit op dit moment een functionele structuur tot het assembly niveau. Engineering 
stuklijsten worden nu nog als documenten in PDM beheerd. De functionele structuur 
wordt door de sales afdeling gebruikt om offertes te maken voor nieuwe machines. De 
implementatie heeft relatief snel plaatsgevonden. Het verliep echter niet geheel 
vlekkeloos. Door technische problemen met het systeem, dreigden de gebruikers at te 
haken. Er is op dit moment geen koppeling met het productie- en logistieke systeem. 
Bij HSA wil men in de toekomst met Metaphase hun CM laten beheren. Het bezoek bij 
HSA was met name interessant omdat ze daar ook producten maken die moeten 
voldoen aan CM normen. Ook hier treedt de overheid als klant op. Op dit moment zijn ze 
bezig het CM in te richten voor de organisatie. Het concept CM dat HSA wil hanteren is 
bijna uitgewerkt. In dit concept wordt gewerkt met drie soorten baselines: contract, 
program en proces baselines.De contract baselines zijn de externe baselines in het CM 
concept SP. De program baselines de interne baselines. Daarnaast erkent HSA proces 
baslines. Deze baselines worden op het operationele niveau gebruikt. Elk proces dat 
moet worden uitgevoerd voor de ontwikkeling van een product, heeft een proces 
baseline. Een project wordt intern gepland op proces baselines. In het CM concept SP 
komt dit overeen met de werkpakketten die moeten worden opgesteld per project. Met 
Metaphase doet men op dit moment weinig . Een klein beetje documentbeheer. Op dit 
moment wordt er ook bij HSA nog niet gewerkt met baselines. Ze erkennen ook dat dit 
veel tijd en inspanning kost. 
Bij Stork PMT gebruiken ze PDM voor het beheer van artikelen met de daaraan 
gerelateerde tekeningen. Ook hier zit in het PDM systeem een functionele structuur. 
Deze structuur is gelijk met de productie structuur. Ook dit bedrijf is een engineer-to
order bedrijf, waarbij de producten voor het grootste gedeelte bestaan uit standaard 
samenstellingen. Aan revisie beheer wordt niet gedaan. PDM systeem is via 
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projectgroepen ge"implementeerd. Ook hier is op dit moment nog geen koppeling met het 
productie- en logistieke systeem. 

De conclusies die na de bezoeken kunnen warden getrokken, zijn dat wil een PDM 
implementatie succesvol verlopen: 
• de gebruikers nauw moeten warden betrokken bij het project; 
• het ondersteuning moet vinden van het management; 
• PDM in stappen moeten warden ge"implementeerd; 
• zorg eerst voor een werkend systeem voordat de gebruikers er mee in aanraking 

komen; 
• het de organisatie veel tijd en energie kost. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

ADB 
BPR 
CA 
CAD 
GALS 

CAM 
cc 
CCB 
CD 
CDR 
CE 
Cl . 
CM 
CMP 
CSA 
DB 
DoD 
DSP 
E-BOM 
ECD 
ECF 
EIA 
ERP 
FB 
FCA 
FFF 
FMEA 
GAPL 
ICD 
ICWG 
ILS 
ISO 
KBMA 
KGK 
KLu 
KOOP 
LOG 
LRU 
LSA 
LSV 
LVB 
MB 
MIL-STD 
MPPV 
MR 
MS-Office 

Allocated Design Baseline 
Business Process Re-engineering 
Configuration Audit 
Computer Aided Design 
Continuous Acquisition and Life-cycle 
Support 
Computer Aided Manufacturing 
Configuration Control 
Change Control Board 
Configuratie Document 
Critical Design Review 
Concurrent Engineering 
Configuration Item 
Configuration Management 
Configuration Management Plan 
Configuration Status Accounting 
Desinged Baseline 
Department of Defense 
Daf Special Products 
Engineering Bill-Of-Materials 
Eurocopter Deutschland 
Eurocopter France 
Electronic Industries Association 
Enterprise Resource Planning 
Functional Baseline 
Functional Configuration Audit 
Form, Fit & Function 
Failure Mode Effect Analysis 
GerateAufgliederungsPLan 
Interface Control Document/Drawing 
Interface Control Working Group 
Integrated Logistics Support 
International Standards Organisation 
afdelling KwaliteitsBeheer, Milieu en Arbeid 
Kontrole Geleide Kaart 
Koninklijke Luchtmacht 
Klant-Order-Ontkoppel-Punt 
Logistics 
Line Replaceable Unit 
Logistic Support Analysis 
Licht Strike Vehicle 
Licht Verkennings- en bewakingsvoertuig 
Maintanance Baseline 
Military standard 
Multi Purpose Pantser Voertuig 
Maintenance Review 
Microsoft Office 
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NAHEMA 
NATO 
NH90 
NHI 
P-BOM 
PB 
PC 
PCA 
PDB 
POI 
PDM 
PDP 
PDR 
PE 
PPA 
PPR 
PR 
PRO/E 
PSR 
PvE 
Q&T 
QSE 
R&O 
ROM 
RM 
RM 
SE 
SP 
SSR 
T&D 
TA 
TOP 
TPL 
WBS 
WO 
WV 

Nato Helicopter Management Agency 
North Atlantic Treaty Organisation 
Nato Helicopter for the 1990s 
Nato Helicopter lndustrie 
Production Bill-Of-Materials 
Product Baseline 
Personal Computer 
Physical Configuration Audit 
Production Baseline 
Product Data Interchange 
Product Data Management 
Product Data Package 
Pre-production Design Review 
Production Engineering 
Potential Problem Analysis 
Production Readiness Review 
Problem Report 
Pro Engineer 
Product Specification Review 
Programma van Eisen 
Qualificatie & Test 
Quality, Safety, Environment 
Repair & Overhaul 
Risico Diagnose Methode 
Risico Management 
Risico Management 
Systems Engineering 
SP aerospace and vehicle systems 
System Specification Review 
afdeling Technology & Development 
Technische Administraite 
Technical Data Package 
Tecnisch Project Leider 
Work Breakdown Structure 
WijzigingsOpdracht 
WijzigingsVoorstel 
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