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Abstract 

DAF Trucks is a producer in the heavy truck industry according to the assemble to order 

principles using configurable products. Production scheduling and material requirements 

planning are coordinated in three elements of planning. Volume and mix planning deal with the 

amount of products, option planning with their configurations. This report deals with improving 

and restructuring the option planning process and its methods. 
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Summary: The analysis and improvement of the option 
planning process for configurable products 

lilllllllilllllllillllllllllllllll!!!!l!!!!!l!!!!II 

DAF Trucks is a producer in the heavy truck industry. Production is done according to the 

assemble to order principles. The final products have no predefined bill of material, they need 

to be configurated. Products are defined by the generic item they belong to. This is a main type 

which consists of several features and several options within each feature. Based upon these main 

types basic specifications are defined. In a basic specification is defined which of the available 

options is applicable for the sales organisation and application concerned. Order configurations 

are determined by the selection of an option within each feature. 

Production scheduling and material requirements planning are coordinated in three elements of 

planning: 

• Volume planning: planning the total amount of orders, resulting in a daily rate. 

• Mix planning: planning the amount of orders differentiated to their basic 

specification they belong to. 

• Option planning: within each feature of a basic specification options are planned for 

by a percentage. 

The output of the planning process is recorded by the use of plan orders. On a weekly base the 

plan orders are used to determine the master production schedule and the material requirements 

plan. Plan orders are periodically configurated by the plan order formation module (POFM) 

using the mix and option plan. On a weekly base plan orders are consumed by customer orders 

and their configurations are adapted to expected market changes. 

This project deals with improving and restructuring the option planning process and its methods 

to improve the material requirements planning. Therefore the current option planning process and 

its methods are analysed by a cause-effect analysis and comparison with a theoretical model of 

forecasting. This analysis shows that the main problems are concentrated on the following areas: 

• Organisation, procedures and decision making: 

summary 

The option planning is done in the Business Logistics Department by the group 

responsible for Demand Management. Involved departments hardly realise their 

involvement in the planning process. The departments involved with a description 

of their function in the option planning process are: 
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ELD-programming: coordination of the production programme and the exchange 

of forecast data with the sales organisations. 

BLD-order handling and shipping: contact with the sales organisations for 

ordering. 

Production Control: responsible for material planning and procurement. 

Product management and planning: has marketing information about product 

configurations and maintains the basic specifications. 

External relations and law enforcement: has information about governmental 

regulations. 

Project preparation and coordination: has information about production 

problems. 

The option planning process lacks formality in its structure. Because of this, 

important information is often not taken into account. 

• Forecasting methods: 

Percentages are forecasted by the interpretation of order configurations over time 

and expected market developments. There are a few reasons why history is lost 

or has less value. Especially when a basic specification is modified, history for 

its options and the planned percentage are lost. Fleet orders distort the history of 

usual 'one off sales. 

Percentages of options within important features are communicated between sales 

organisations and the business logistics department to supply the business 

logistics department with market prospects. Because only percentages are 

communicated the reason behind a forecast is lost. This makes one sceptical 

about the forecasts of the sales organisations. 

No statistical support is given in determining the option percentages. 

When option percentages are not tuned to the technical relations with other 

options the POFM will surely generate planorders that do not represent 

proportion of options within a feature. No support is given to tune option 

percentages to these technical relations. 

Option percentages are planned as a percentage valid for the entire planning 

scope, even when a development over time is known. 

• Feedback: 

... feedback from production control: 

Production Control is responsible for the planning and procurement of materials. 

Production problems are hardly discussed with the Business Logistics Department. 

Production Control has no insight in the size of plan deviation they have to cope with 

caused by the planning process. 
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... feedback within the Business Logistics Department: 

To support the determination of the quality of the option planning the Forecast 

Realisation and Analysis System (FRANS)-tool can confront planning and realisation for 

all option-main vehicle type and market combinations for all options out of 1 7 so called 

critical features. FRANS doesn't support this by any indicators. Because of this planning 

problems are hard to discuss with the sales organisations and Production Control. There 

are also several failures in the FRANS system . 

.. feedback towards the sales organisations: 

Forecasts by the sales organisations are not registered at all, only the current plan of the 

business logistics department. These may differ a lot and the sales organisations don't 

even know this. Because of this no constructive feedback can be given to the sales 

organisations. 

• Information system support: 

The POFM does not generate those plan orders that are focussed on options that 

are critical to plan well for. There are several problems in the POFM's system. 

Communication and registration between departments involved is done by the use 

of paper. As a consequence almost no registration is made. After having seen the 

information paper will often be thrown away. As mentioned above, feedback 

towards sales organisations is complicated. 

Paper has to go by mail, this delays data exchange. 

Manual copying of forecast data, especially of the sales organisation's forecasts, 

is not very efficient. 

The result of the planning process is that 50% of the deviation between plan and realisation per 

option is due to the option planning and 50% is due to the mix planning. Of 60% of the options 

that are seen as critical is well planned for, 20% has an average well planning and 20% is badly 

planned for. This distribution is quite the same for options with a high and a low average volume. 

The option planning seems the most relevant for the material requirements planning of about 140 

materials, out of the 21,000 materials DAF plans for. These other materials have a short time for 

procurement, or a low price. Other methods, like the use of safety time and safety stock, are not 

that expensive to use for those materials and therefore seem more applicable. Of the 140 

materials quite a lot cannot well be planned for using option planning. They lack a bill of 

materials relationship between order configurations and the components those materials are in, 

or their planning is more related to mix then to option planning. 

Improving the organisation, procedures and decision making: 

A structure that solves problems mentioned above is presented in the figure below. One of the 
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problems is the lack of a responsible for the option planning process. This should be the forecast 

coordinator, because he is the option planning's operator. 

The forecast coordinator should determine on a periodical base what the current quality of the 

option plan is, whether this can be adjusted by the option plan process or the mix planning and 

for what option (option-vehicle type-market combinations). Because of the workload of the 

forecast coordinator is quite high, a programming consultant should do this for him. Then BLD

prograrnming also directly gains insight in what information is required. 

The chief Production Control has to inform the forecast coordinator on a weekly basis about 

material requirement planning problems on a weekly base. In the meeting before the periodical 

regeneration of the plan order file the chief Production Control needs to be involved in 

determining the critical features per vehicle type (as stated below). 

The forecast coordinator should inform the involved ones within BLD which options on which 

main types are critical. 
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On a weekly base he should get forecast information about volumes of basic specifications and 

their configurations from BLD-programming. At least each week volume plans are adjusted and 

insight of their configurations may be known. 

Real expectations about coming orders, containing for planning critical options should be 

reported by the senior order consultants and the demand manager. 

Option planning is dependent on the structure of the basic specifications. The product services 

manager needs to be informed about problems in configuration of plan orders in the POFM, 

caused by errors in the basic specifications on a periodical base. The product services manager 

should take care that these problems are being solved. 

Furthermore the forecast coordinator needs to be informed about governmental regulations that 

influence ordering, about market developments concerning long term product configurations and 

technical production problems on a periodical base. 

• Improving the forecasting methods: 

It should be possible to copy the ordering history and planned option percentages 

by references between basic specifications that succeed one another. 

Planning for fleet sales needs to be separated from one off sales. It should be done 

on direct fleet sales expectations. Registration of fleet sales needs to be separated 

from one off sales. 

It should be possible to give a reason to percentages, for both the sales 

organisations and the business logistics department. 

It would be an improvement when statistical support is given in determining the 

option percentages. However, external factors and technical changes have a big 

influence on ordering, so a total statistical approach would probably have a worse 

performance then the current approach. 

The option plan as is represented in the planorders may be improved when 

support is given to tune option percentages to technical relations between options. 

A progress of option percentages over time is often known. Now the planned 

percentage is tried to represent the average over time. It would be an 

improvement if the planned percentage would be variable over its planning scope 

(13 periods) per period. 

• Improving feedback: 

It should be possible to inform Production Control and the sales organisations about the 

size of the plan deviation caused by the planning process. This can be done by using 
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performance indicators. These will also support the determination whether the quality of 

planning for an option on selected main types and markets is good or not. To this end 

FRANS needs to show the following items: 

Relative absolute percentage error between plan and realisation for the volumes 

and percentages. 

Mean absolute percentage errors of the last three periods and of the periods before 

those. This shows wether the trend is tending to plan worse or better. 

An indicator which shows how much the plan deviation is dependent on the 

option versus mixplanning. 

Furthermore, the forecasts of the sales organisations needs to be registered. Then sales 

organisations can see whether the forecast coordinator interpreted their forecast the right 

way. Then it will also be possible to see what the correctness of their own plan is and 

even show a trend in it, this besides the plan of the business logistics department. Then 

together they can discuss on how to improve the planning. 

Critical features used to be defined by features over all vehicle types that the Business 

Logistics Department and Production Control agreed upon to be important for a good 

option planning. But it are not features that seem to be critical but specific options. Most 

of those critical options are covered by the former critical features. So it is important to 

continue their registration in FRANS to ( quickly) be able to analyse the quality of the 

option planning, but besides this a registration of planning and realisation of all options 

should be made available, then all (new) problems can be analised. 

• Improving information system support: 

summary 

In the POFM features for which a choice is made at the end of the configuration 

of a plan order are already conditioned by choices made for other features. For 

each main vehicle type it should be possible to determine the feature formation 

order. The features that are selected to be first in that order are said to be critical. 

Within each feature the POFM chooses first the lowest available planned option, 

which can be added to that order configuration. The lowest planned option is not 

by definition the most important option to plan well for. Per main type it should 

be possible to define critical options, they should be given a priority in the POFM 

above the lowest planned option. 

Electronic communication improves the speed of communication and the ease of 

the registration and presentation of forecast data with the sales organisations. 
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Business Logistics Department 

Hoofdstuk 1. lnleiding 

1.1 DAF Trucks N. V. 

DAF Trucks N.V. (DAF) is een onderneming die zich concentreert op de ontwikkeling, 

produktie, verkoop en service van middelzware en zware bedrijfswagens. Bovendien levert DAF 

componenten, zoals assen, motoren en cabines, aan derden, voor toepassing in speciale 

toepassingen en speciale bedrijfswagens [DAFJ95]. 

DAF is ingericht voor de produktie en verkoop van ongeveer 20.000 trucks op jaarbasis. De 

onderneming biedt werk aan ca. 4900 mensen, waarvan er ongeveer 3400 in Nederland, 1200 in 

Belgie en 300 in de verkopende organisaties werkzaam zijn. DAF Eindhoven is verantwoordelijk 

voor de onderdelenfabricage, de motorenassemblage en de truckassemblage. In Westerlo worden 

de assen en de cabines geassembleerd. Verder is een aantal mensen werkzaam in de verkoop- en 

service organisatie in West-Europa. Tevens heeft DAF een exclusief contract met Leyland 

Trucks Ltd voor de marketing en verkoop van de door deze onderneming geproduceerde lichte 

bedrijfswagens in Europa. 

1.2 Produkten 

DAF voert een breed programma van bedrijfswagens, die in vele uitvoeringsvormen te leveren 

zijn. Het lichte assortiment, de DAF 45 en 55 serie, wordt volledig ingekocht bij Leyland. Het 

middel-zware assortiment, de DAF 65, 75, 85 en de zware klasse, de OAF 95 serie, worden in 

de Benelux geproduceerd. Tevens levert DAF losse componenten voor original equipment 

manufactures. 

Er wordt verwacht dat DAF de komende jaren met haar moderne produkten een marktaandeel 

van ongeveer 10 tot 12% in Europa kan opbouwen. Vooral de Nederlandse en Engelse markt zijn 

daarbij erg belangrijk. 

Dit project heeft betrekking op de coordinatie van de materiaalbehoefteplanning voor de 

produktie in de Benelux. In appendix 1 is een beeld van de verkochte en geplande aantallen 

trucks per serie, voor de series die in Eindhoven geproduceerd worden, weergegeven. 

1.3 Net produktieproces 

De goederenstroom bij DAF kan worden opgedeeld in onderdelenfabricage, subassemblage, 

eindassemblage en transport. Naast eigen onderdelenfabricage worden ook onderdelen direct bij 
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Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrijfskunde 

leveranciers ingekocht. De eindassemblage wordt voorafgegaan door de subassemblage van de 

vier hoofdcomponenten; te weten de assen, cabine, motor en chassis. Het principe dat bij DAF 

matariaalplanning 
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figuur 1 schematische weergave van het /ogistieke proces 

gehanteerd wordt om het produktieproces aan te sturen is 'assemble to order'. Dit houdt in dat 

het Klantorder-ontkoppelpunt (KOOP) zich bevindt tussen de onderdelenfabricage en de 

subassemblage. Dit betekent dat er geen trucks op voorraad worden gemaakt. Een schematische 

weergave van het logistieke proces wordt weergegeven infiguur 1. 

1.4 Prob/eemgebied beschrijving 

DAF hanteert voor haar produktiebesturing strikt het assemble to order to order principe, met 

voor de markt acceptabele levertijden [COEN95]. Hierdoor probeert DAF te bewerkstelligen dat 

met een zeer geringe voorraad eindprodukt en onderdelen aan de marktvraag voldaan kan 

worden. Bij het omlaag brengen van voorraadniveau's, speelt voorspelling een belangrijke rol, 

zodat verwerving van de juiste onderdelen in volume en varieteit mogelijk is. Hiertoe is een 

project 'Improved forecasting en programming' [TIMM94] opgestart. Dit project richt zich op 

onderzoek naar: 

• Het afleiden van trends en seizoenspatronen voor de verschillende Produkt-Markt 

Combinaties (PMC's). 

• Het afgeven van signalen indien plannen afwijken van logische verwachtingen en 

realisaties, op basis van grote hoeveelheden gegevens. 

• Welke andere informatie over verwachte marktontwikkelingen er uit de markt gehaald 

kan worden. 

• Welke ondersteuning bij de verkopende organisaties en bij de Business Logistics 

Department (BLD) nodig is om bovenstaande te kunnen realiseren. 

• Welke geautomatiseerde systemen ondersteuning kunnen bieden. 

Zoals al is aangeduid is een goed forecasting-proces noodzakelijk om de produktie goed aan te 

sturen en de voorraden omlaag te brengen. Zodoende kunnen de logistieke prestaties van DAF 

worden verbeterd. De kwaliteit van de plannen wordt mede bepaald door de kwaliteit van de 
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gebruikte gegevens en door een juiste vertaling van gegevens naar besturingsinforrnatie. Dit is 

bij DAF geen eenvoudige z.aak; verscheidene eenheden (zoals verkopende organisaties, 

financiele afdelingen en produktieafdelingen) leveren gegevens of inforrnatie aan. Deze worden 

omgezet in plannen en deze plannen worden weer gebruikt door diverse eenheden. Er zijn echter 

diverse factoren die de kwaliteit van het plannen kunnen verrninderen. Enkele van deze factoren 

ZlJn: 
• Het decentraliseren van gegevensopslag waardoor consistentieproblemen kunnen 

ontstaan. 

• V erschillende interpretaties van gegevens en plannen. 

• Geen eenduidig gebruik van methoden, analyses en modellen. 

• Het verloren gaan van achtergrondinforrnatie bij het aanleveren van de gegevens 

(bijvoorbeeld redenen van afwijkingen, redenen van een handmatige aanpassing van de 

plannen). 

• Het weergeven van een taakstelling in de plannen. 

Deze factoren leiden ertoe dat er 'verstoringen' optreden in het forecasting proces en dat de 

kwaliteit van de gegevens negatief bei"nvloed wordt. Bovendien leiden deze 'verstoringen' tot 

nervositeit in de besturing. 

DAF onderscheidt drie elementen van planning die de produktie en materiaalbehoefte plannen 

coordineren. Als eerste element van planning plant men het totaal volume eindprodukten per dag. 

De eindprodukten bij DAF hebben geen standaard stuklijsten. Zij worden gedefinieerd door 

configuratie uit het hoofdtype waartoe zij behoren. Een hoofdtype bestaat uit een verzameling 

features en een verzameling opties per feature. Een order wordt gedefinieerd door keuze van een 

optie binnen ieder feature. Gebaseerd op de hoofdtypes zijn basis specificaties vastgelegd. In een 

basis specificatie is gedefinieerd welke opties beschikbaar zijn voor de betreffende verkopende 

organisatie en toepassing. Het tweede element van planning is de mixplanning, dit is de planning 

in aantallen orders gedifferentieerd naar de basis specificaties waartoe zij behoren. Het derde 

element van planning is de planning van de configuraties door een percentage per optie binnen 

ieder feature van een basis specificatie. 

DAF investeert op dit moment in een aantal verbeteringen m.b.t. de volume- en mixplanning. 

Een belangrijke derde factor in de vertaling van de planning naar onderdelen is de hierboven 

genoemde optieplanning. De output van dit planningsproces wordt vastgelegd door planorders. 

1. 5 Opdracht formulering 

De opdracht betreft het geven van voorstellen tot verbetering van de optieplanning, zodat de 

verkoop- en de produktie-organisatie een meer gei"ntegreerd geheel vorrnen met betrekking tot 

organisatie, werkwijzen, voorspelmethoden, besluitvorrning, meting en rapportage en de 
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feedback hiervan, het initieren van verbeteringsacties en het mogelijk aangeven van te gebruiken 

informatie systemen. 

De uitgangspunten c.q. grenzen die hierbij in acht genomen moeten worden, zijn: 

• Het verkrijgen van orderinformatie en voorspellingen voor de optieplanning gebeurt op 

grond van de Basis Specificaties (BS) voor orderconfiguratie. Dit project zal de inhoud 

van de BS-en als gegeven beschouwen. 

• Planorders fungeren als basis voor de vaststelling van de geplande materiaalbehoefte. Dit 

zou ook kunnen door het gebruik van planningsstuklijsten. Het is echter twijfelachtig of 

deze een betere marktvoorspelling geven. De methodiek om planorders te gebruiken om 

produktie en materiaalbehoefte plannen mee aansturen blijft gehandhaafd. Een ingreep 

hierop heeft te grote gevolgen op het planningsproces bij DAF. De wijze waarop 

planorders gegenereerd worden, mag wel gewijzigd worden. 

1. 6 Plan van Aanpak 

In eerste instantie wordt in dit project een beschrijving van het forecasting en programming 

proces met daarin de plaats van de optieplanning beschreven. Bij het ontleden van de organisatie 

in zijn activiteiten en hulpmiddelen wordt veelal gebruik gemaakt van het MDPBIO model 

[SCHEP90] om de verschillende fasen van verbeteringstrajecten in kaart te brengen. Het 

MDPBIO model (figuur 2) gaat er vanuit dat de eisen vanuit de markt (M) bepalend zijn voor 

de doelstellingen (D) die een organisatie zich stelt. De doelstellingen (D) zijn van invloed op de 

inrichting van het primaire proces (P). Het primaire proces is op zijn beurt weer bepalend voor 

de Beheersing (B) van dit proces. De beheersing is bepalend voor de benodigde informatie (die 

nodig is voor het regelvermogen van de beheersing) en informatiesystemen (I) en de organisatie 

(0) van het proces. 

figuur 2 MDPBIO-model en de scope van dit project 

Deze afstudeeropdracht over verandering in het optieplanningsproces heeft vooral betrekking op 
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het ontwerp van de informatiebehoeften en informatiesystemen (I) en de organisatie (OJ van de 

informatievoorziening van het optieplanningsproces (P) en met de beheersing (B) hiervan. 

Na de beschrijving van de verschillende aspecten van de optieplanning wordt geprobeerd de 

knelpunten die zich in de huidige optieplanning bevinden te achterhalen aan de hand van een 

'oorzaak-gevolg' analyse en toetsing aan enkele theoretische principes. Daarbij worden de 

analyse en mogelijke verbeteringsacties van organisatorische onderwerpen en gebruikte 

informatiesystemen apart behandeld. De structuur van dit rapport is weergegeven in tabe/ 1.1 . 

tabel 1.1 structuur van dit rapport 

Organisatie lnfonnatie-systemen 

Beschrijving Hoofdstuk 2 

Analyse Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 

Verbetering 

Conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 5 
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Hoofdstuk 2. Bescbrijving van Organisatie en 
lnformatie-Systemen 

2.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatorische aspecten met de ondersteunende informatie

systemen met betrekking tot het forecasting en programming proces. Het optieplanningsproces 

wordt hierin een plaats gegeven. De volgende onderwerpen worden beschreven: 

• Doel van de optieplanning 

• De relatie van optieplanning met verscheidene organisatie onderdelen. 

• De bij optieplanning betrokken (benodigde) organisatie onderdelen. 

• De opbouw van de produkten waar planning op gebaseerd is. 

• Globale beschrijving van de procedures in het forecasting en programming proces. 

2.2 Model voor een planningsproces 

Een ontwerp van een planningsproces wordt gestileerd weergegeven injiguur 3.Voorspellen en 

plannen moeten als twee afzonderlijke activiteiten gezien worden. Plannen worden gebaseerd op 

basis van marktvoorspellingen en de karakteristieken van produktieprocessen en 

aanlevertrajecten (beschikbare capaciteit en levertijd). Een marktvoorspelling is het resultaat van 

een voorspelmethode. Deze methode maakt uitgaande van de doelstelling waarvoor zij gebruikt 

wordt op basis van marketing intelligence en historische gegevens een voorspelling. 

rketing 
intellig e 

doelstelling 

◄ marktvoorspelWng 

feedback 
I ~- g 

van voorspelling 

materiaalaanvoer en 

capaciteitstoew •JZ•ng ► 

plannen 

feedback 
I 

' teH~etef•il'lg 
\ van plannen 

terugkoppeling kw aliteit van plannen 
er ver e enng van e voorspe me o en 

jiguur 3 ontwerp optieplanningsproces 

eeschrlJvlng van organisatie en lnformatle-svstemen 

: materiaalplanning : 

~ en -verw erving '. 

' ---- ---- -- -., 

identificatie van , ' 

effecten v~n Optie
planlJillQ en w eergave 

_ - -van problemen van 
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Uit het weergegeven model volgt dat het optieplanningsproces ontleed kan worden in zijn input, 

output, de betrokken partijen, het planningsproces en de feedback relaties. Deze worden hiema 

besproken. 

2.3 Input optieplanningsproces 

De input van het optieplanningsproces bestaat uit zijn doelstelling, benodigde gegevens en de 

produktstructuur. 

2.3.1 Doelstelling van de optieplanning 

Het doel waarvoor plannen bij DAF gebruikt worden bepaalt wat voor informatie er over de 

markt in de voorspelling moet komen. 

BLD-prograrnming vervult een spilfunctie binnen het planningproces van DAF. Er z1Jn 

verschillende gebruikers van plannen bij DAF [TIMM94]: 

• Marketing en Sales maken gebruik van sales plannen. Deze plannen hebben een 

taakstellend karakter. 

• Finance en Control maken gebruik van financiele plannen. De plannen hebben een 

voorspellend karakter voor de toekomstige geldstromen. 

• BLD en Produktie Besturing maken gebruik van logistieke of produktie plannen. Deze 

plannen hebben een besturend karakter voor de produktie van componenten en de 

assemblage-afdelingen. 

De financiele en produktie plannen wijken soms af van de sales plannen. Daarom is het soms 

nodig deze te ontkoppelen 1• 

Optieplanning is van belang voor de volgende elementen: 

• Materiaalplanning en -verwerving; ervoor zorgen dat juiste materialen op de juiste tijd 

voor produktie beschikbaar zijn, met zo klein mogelijke voorraden, dit is van goede 

optieplanning afhankelijk . 

. • Maken van raamcontracten voor inkoop en het maken van afleverschema's; voor 

sommige leveranciers is het noodzakelijk afnameschattingen te geven zodat zij daar hun 

capaciteit op af kunnen stemmen. Hierdoor moet voor ieder te gebruiken materiaal een 

behoefteplan bestaat (los van de kwaliteit van dat plan). 

• Capaciteitsafstemming; dit is een Master Production Schedule (MPS) afspraak over te 

Plannen moeten ook budgetten kunnen ondersteunen. Nu baseert men echter budgetten voor verkopende organisaties 

op een gemiddelde truck-configuratie zoals die door de optieplanning door BLD is gedefinieerd. Dit is echter een 

materiaalplanningsgegeven en geen verkoop gegeven. Andersom worden de produktieplannen in aantallen voertuigen 

nog vaak geleid door verkoopdoelstellingen. 
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produceren aantallen. De invloed van de capaciteitsafstemming heeft vooral betrekking 

op mix- en varieteitsrestricties. De mixrestricties leggen directe beperkingen op aan de 

mix van verschillende type trucks die per tijdseenheid in een MPS mogen worden 

vastgelegd. De varieteitsrestricties zijn beperkende voorwaarden aan produktkenmerken, 

zo kan men maar een beperkt aantal automatische versnellingsbakken per dag produceren 

om de takt van de assemblagefabriek, en daarmee zijn capaciteit in aantallen trucks per 

dag, niet in gevaar te brengen. Genoemde restricties liggen vast in de MPS restricties. 

De focus van het optieplanningsproces dat in dit project beschouwd wordt is de 

materiaalplanning en -verwerving. 

2.3.2 Benodigde gegevens 

Afhankelijk van de gewenste juistheid van de voorspellingen kan men andere voorspellingen 

maken op basis van de 'recente historie' en marketing intelligence. Dit kan als men 

respectievelijk nieuwe orders heeft vastgelegd en als men informatie heeft over produktlijn 

wijzigingen, voorkennis over komende orders, prijsverhogingen, veranderingen in wetgeving en 

subsidieregelingen, etc. 

2.3.3 Produktstructuur 

OAF maakt een grote verscheidenheid trucks voor de 

zware bedrijfswagen industrie. De trucks kunnen 

onderverdeeld worden naar de serie waartoe zij 

behoren, de F65, F75, F85 en de F95. 

Voor iedere soort van gebruik is er een ander soort 

truck, hiervoor zijn er momenteel 51 hoofdtypes 

gedefinieerd. Een hoofdtype wordt aangeduid door 

specificatie van het soort cabine, de voertuigfunctie, 

zijn as-samenstelling en zijn serie. Zo is de F AD95 

een bakwagen met vier assen uit de F95 serie en is de 

FTG85 een trekker met drie assen uit de F85 serie. 

Men kent bij OAF geen uitgeschreven stuklijsten 

voordat een (klant)-order een truck inhoud geeft, men 

moet produkten eerst configureren voordat men weet 

hoe ze er uiteindelijk uit komen te zien. Een deel van 

een configuratie is bepaald door de (fysieke) 

Ordering 

A 
I 

BS 

General specification 
per type 

MUI 

selecti codes 

TIS 

M rkt 

Engin ering 

techniek, het andere door de vertaling van technische jiguur 4 relatie produktconjiguraties en de 

mogelijkheden en de marktvraag, ziejiguur 4. daarvoor benodigde materialen 
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2.3.3.1 Produktdefinitie voor orders 

Hinnen een hoofdtype wordt iedere truck gedefinieerd door een selectie uit zijn Model Unit Index 

(MUI). Een MUI is een verzameling relevante 'features'2
• De features staan voor een 

eigenschappen van een truck. Dit selecteren houdt in dat een order ( een maakbare truck) 

geconfigureerd wordt door uit de voor dat type truck beschikbare MUI een keuze in te vullen 

voor al z'n features. Men legt daarbij een optie als technische constructie vast door middel van 

een selectiecode. De combinatie van geselecteerde opties moet aan de technische mogelijkheden 

van de MUI van het betreffende type truck (MUI-schoon zijn). 

De features zijn in een voor ordering logische volgorde gezet en resulterend m general 

specifications. General specifications zijn een weergave van alle mogelijkheden per type truck 

per logische eenheid. De logische volgorde komt tot stand door de truck in te delen in de logische 

eenheden 'general, engine, chassis, gearbox, axles (front and rear), suspension, steering, brake 

system, electrical equipment, cab exterior and interior, wheels and tyres.' 

planningstype: 
type-markt 
combinatie 

verkopende 
organisatie 

hoofd-type 

BS optie per BS 

optiepercentage 

jiguur 5 datamodel van de produktstructuur voor optieplanning 

feature 

optie 

soort 
(basis / optie) 

Op basis van de general specifications worden per verkopende organisatie een aantal Basic 

2 Features staan voor eigenschappen van een produkt, de oude benaming zoals die bij DAF hiervoor gehanteerd wordt 

is kolommen. Features bevatten een ofmeer optics. Een feature kan beschouwd worden als een kenmerk. Een optie als 

een kenmerkwaarde. 
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Specifications (BS)3, basisuitvoeringen of truckmodellen per markt gemaakt. In een BS is 

vastgelegd welke opties beschikbaar zijn voor de betreffende verkopende organisatie en 

toepassing. In een BS is vastgelegd voor welk feature welke keuzes aangeboden worden, hierbij 

is er altijd een optie de basis en kunnen er andere opties als keuze aangeboden worden. Van de 

volledige basis-specificatie wordt gecontroleerd of deze MUI-schoon is. Iedere verkopende 

organisatie bepaalt zelf welke optie als basis opgevoerd wordt. De BS-en zijn aangepast aan de 

wettelijke en functionele eisen zoals die in het land van de verkopende organisatie gelden. Bij 

ordering worden opties opgegeven als wijzigingen oftoevoegingen aan de in een BS vastgelegde 

basis specificatie. Vult men geen opties in, dan verkrijgt men de basis-optie. De voor 

optieplanning belangrijke gegevens van de produktstructuur zijn weergegeven infiguur 5. 

Er zijn nu ca. 900 BS-en verdeeld over 10 vestigingen en ca. 200 BS-en verdeeld over 13 

importeurs. De BS-en van de importeurs lijken qua inhoud per importeur veel op elkaar. Er zijn 

per verkopende organisatie ca. 24% meer BS-en dan type-markt combinaties. De type-markt 

combinaties zijn direct aan BS-en gekoppeld, de volledige BS-scope is echter uitgebreider dan 

deze type-markt combinaties. De type-markt combinaties kunnen echter eenvoudig ( <loch 

handmatig) naar de volledige BS-scope worden uitgebreid. 

Er zijn ca. 175 features die een truck kunnen definieren. Per hoofdtype zijn er gemiddeld 100 

features. Van die 100 features zijn er 15 standaard. In een BS legt men voor een aantal features 

van het type waartoe hij behoort de optie reeds vast. V oor de overige features legt men vast 

welke van de voor een bepaald hoofdtype mogelijke opties er in de BS als keuze worden 

vrijgegeven. Er zijn per BS ca. 65 features waarvoor gekozen moet worden. 

Per hoofd-type zijn er gemiddeld ca. 250 opties. Over alle hoofdtypes heen zijn er 3500 technisch 

verschillende constructies (selectiecodes) voor deze opties. Er zijn gemiddeld ca. 2 a 3 opties per 

feature. 

2.3.3.2 Produktdefinitie van een order in zijn materialen 

Of een bepaald materiaal benodigd is hangt af van de combinatie van opties van een bepaa/d type 

truck. De uiteindelijke materiaaldefinitie ligt vast in de te gebruiken elementen uit een 

materiaallijst, op constructiecomponenten-niveau is dit de Truck Engineering Specification 

(TES), op onderdelenniveau is dit de Truck Item Specification (TIS). De relatie tussen 

orderconfiguraties en de uiteindelijke stuklijst wordt weergegeven infiguur 4. Via explosie van 

enerzijds component- en bouwgroepen (respectievelijk constructie en produktiestuklijsten) en 

anderzijds de TES, de TAS en de 'grabbelton' komt men van het 'voertuigniveau' met zijn 

3 Menkent binnen OAF verschillende soorten definities voor basisuitvoeringen, zoals Basic Vehicle Specification (BYS) 

en Basic Engine Specification (BES). In een BYS definieert men een complete truck, in een BES een motor. Alie 

basisuitvoeringen die voor planning belangrijk zijn worden onder de naam Basic Specifications (BS) gevat. 
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features en opties (vastgelegd m selectiecodes) op het 'materiaalniveau'4 (vastgelegd m 

materiaalcodenummers ). 

Binnen DAF zijn er ca. 38000 materiaalcodenummers, hiervan zijn er ca. 21000 met een 

planning voor komend jaar groter dan nul en er zijn ca. 17000 zonder planning. Met planning wil 

zeggen dat er orders verwacht worden die de betreffende materialen gebruiken. Een verdere 

indicatie van de omvang van de materiaalplanning is weergegeven in appendix 2. 

2.4 Output optieplanningsproces 

De verkopende organisaties van DAF stellen plannen in aantallen eindprodukten per type-markt 

combinatie op ten behoeve van de aansturing van produktie. Deze plannen in aantallen 

eindprodukten worden door een centrale eenheid, de Business Logistics Department (BLD) 

verwerkt, waarbij de groep verantwoordelijk voor programming een coordinerende functie heeft. 

Dit team vertaald de marktvraag in produktie plannen. In appendix 3 wordt de relatie tussen de 

verkopende organisaties en BLD-programming weergegeven. Een uitgebreidere beschrijving van 

de planning in aantallen eindprodukten wordt in appendix 4 beschreven. De groep binnen BLD 

verantwoordelijk voor Demand Management vertaald het plan in aantallen eindprodukten naar 

een materiaalbehoefte plan op basis van de basisuitvoeringen en de verwachte wijzigingen daarop 

en stuurt hiermee materiaalplanning en -verwerving aan. De afdeling Produktie Besturing is 

verantwoordelijk voor de uiteindelijke materiaalplanning en -verwerving. 

In een 'make to stock' situatie kan aan de behoefte van klantorders direct uit voorraad voldaan 

worden. In een 'assemble to order' situatie heeft men eerst nog tijd nodig om verschillende 

bouwgroepen te assembleren. Hierdoor geeft men een levertijd af aan de klant waarbinnen men 

tenminste die assemblage kan doen. Dit doet men bij DAF door het aanbrengen van een Order 

Fill Time Fence (OFTF), zie ook appendix 6. Men accepteert klantorders door de 

orderportefeuille te vullen vanaf deze time fence. Bij DAF ligt de OFTF op 6 weken. De 

planning bij BLD heeft dus enkel invloed op de materiaalplanning en -verwerving na deze OFTF, 

daarbinnen kan alleen Produktie Besturing invloed hierop uitoefenen. 

Het forecasting en programming proces bij DAF trucks is een cyclisch proces. Men stelt daarbij 

steeds plannen op voor een geheel jaar. Een jaar is ingedeeld in 13 perioden van elk 4 weken. 

Menkent daarbij drie elementen van planning: 

• Volumeplanning: Als eerste element plant men enkel het aantal trucks, wat 

resulteert in de daily rate (aantal per dag). 

• Mixplanning: De planning van het aantal trucks, gedifferentieerd naar hun type-

4 
In DAF-tenninologie heet dit 'yellow line niveau' , dit zijn voor montage benodigde onderdelen. 
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markt combinaties. 

• Optieplanning: Orderconfiguraties worden gepland op basis van een percentage 

per optie binnen een feature van een BS. 

Het eindresultaat van het forecasting en programming proces is vastgelegd in het Planorder 

Bestand (POB), waarin geplande orders met hun optieconfiguraties zijn opgeslagen. Een 

planorder moet daarbij een werkelijk maakbare orderconfiguratie zijn, dus aan de technische 

relaties en restricties van een bijbehorende MUI voldoen. De aansturing van de materiaalbehoefte 

is afhankelijk van de combinatie van opties binnen een planorder. Wekelijks wordt dit POB 

gebruikt om daarmee het Master Production Schedule (MPS) en het Materiaal Behoefte Plan 

(MBP) bij te sturen. Het MBP wordt daarnaast dagelijks aan de hand van nieuw vastgelegde 

orders en orderwijzigingen, die in het Verkooporder Bestand (VOB) worden vastgelegd, 

aangepast. 

2.5 Betrokken afdelingen 

De optieplanning wordt gedaan door de forecast coordinator in BLD uit de groep 

verantwoordelijk voor Demand Management. De betrokken afdelingen bij de optieplanning, met 

een beschrijving van hun taak voor zover deze betrekking heeft op het optieplanningsproces, zijn 

de volgende: 

• Verkopende organisaties: verwerven van orders. 

• BLD-Orderhandling en shipping: onderhoud contacten voor ordering met de verkopende 

organisaties. 

• ELD-programming: maakt het produktieplan en heeft hiervoor planinformatie

uitwisseling met de verkopende organisaties. 

• Produktie Besturing: verantwoordelijk voor de uiteindelijke materiaalplanning en -

verwerving. 

• Product management en planning: heeft marketing informatie over produktconfiguraties 

en onderhoudt de specificaties van de BS-en. 

• Externe relaties en homologatie: heeft gegevens over wetgeving. 

• Ontwikkeling en Beproeving: signaleren van produktieproblemen om te weten wanneer 

er voor welke opties geproduceerd kan worden. 

2.6 Stappen in het optieplanningsproces 

Het optieplanningsproces wordt aan de hand van marktgegevens in een aantal stappen 

uitgevoerd. De huidige situatie zoals die beschreven is in [TIMM94] wordt weergegeven in 

figuur 6. De elementen uit het planningsproces zoals daar beschreven vormden destijds een eerste 

aanzet om het optieplanningsproces te structureren. Er zijn daardoor nog vele items uit dit 

document niet verder uitgewerkt, geYmplementeerd ofworden anders gedaan. Toch geeftjiguur 

6 een goede weergave van wat er nu al wel gebeurd en een eerste aanzet tot verbeterings-
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mogelijkheden in het optieplanningsproces. 

Men plant opties als percentage binnen een feature van een bepaalde BS. Hierbij betrekt men 

de verkopende organisaties voor het inwinnen van marktinformatie door hen een voorspelling 

van de optiepercentages te laten geven. Het komt er dus op neer dat men een voorspelling moet 

geven voor alle opties van al de BS-en. Dit is een zeer grote hoeveelheid werk. Omdat het 

voorspellingswerk nogal omvangrijk is maakt men centraal een voorspelling voor alle opties en 

vraagt men optie-prognoses enkel voor opties uit 'belangrijke features' aan de verkopende 

organisaties. Men heeft uit alle features een 17 tal features gekozen die kritiek zijn om zeker 

goede voorspelinformatie over te hebben, zie tabel 2.2. 

De aanzet tot het maken van onderscheid in kritieke- en niet-kritieke features wordt gedaan in 

bijeenkomsten 'Incidentele bijstelling optieplanning', zoals beschreven in [TIMM94]. Dit heeft 

men tot nu toe een maal gedaan. Men beslist bier op basis van kritieke levertijden, produktie

afstemmings argumenten en planningsproblemen welke features als kritiek worden opgevoerd. 

In het verleden heeft men aan 

materiaalplanners gevraagd voor label 2. 2: kritieke features 

welke materialen moeilijk te feature code I omschrijving 

plannen is. Die materialen werden 

verdeeld over een aantal groepen, 

bijvoorbeeld versnellingsbakken of 

assen. Van zo' n groep kon men 

zien dat de weergave van de bruto 

behoefte werd aangestuurd door de 

opties uit een bepaald feature ( over 

alle BS-en been), bijvoorbeeld 207 

Versnellingsbak. Men vond het niet 

goed mogelijk om aan te geven 

welke (zelfstandige) opties kritiek 

zijn. Een optie (zonder specificatie 

van type en markt) op zich zegt 

namelijk niets, per hoofdtype5 

krijgt men vaak een ander 

materiaal, voor sommige types kan 

een optie dus kritiek zijn en voor 

andere niet. Men heeft daarom 

materiaalplanningsproblemen bij 

features ondergebracht, dit over 

028 

IOI 

125 

207 

224 

232 

233 

241 

250 

290 

310 

367 

432 

472 

554 

657 

658 

Euro-I/ Euro-II 

Motorvennogen 

Front PTO 

Versnellingsbak 

Retarder 

Versnellingsbak PTO 

Motor PTO 

Type achteras 

Reductie achteras 

Type vooras 

Kabine uitvoering 

Airconditioning 

Snelheidsbegrenzer 

ECAS 

ABS 

Vering vooras 

Vering achteras 

5 
En daarmee vaak per BS, omdat in de MUI ook een feature met opties die een land aangeven aanwezig is. 
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alle types en markten heen. 

Momenteel is het de bedoeling dat iedere verkopende organisatie ieder kwartaal van al zijn BS

en zijn kritieke-optie voorspelling op een zogenaamd optieboek invult. Voordat een optieboek 

naar een verkopende organisatie wordt gestuurd herziet de forecast coordinator zijn geplande 

optiepercentage. De verkopende organisatie hoeft alleen aan te geven als zij een redelijke 

afwijking (groter dan 5%) van dit percentage verwacht. Een voorbeeld van een pagina van zo'n 

optieboek staat in appendix 5. Op het optieboek wordt per optie het verloop van de orders over 

de tijd weergegeven. Om de werklast te spreiden, vullen de verkopende organisaties verspreid 

over drie perioden de optieboeken in. Er komen per BS gemiddeld ca. 75 opties in de kritieke 

features voor. 

Voor de opties behorende tot de niet-kritieke-features worden door BLD op basis van verworven 

orders en marktkennis wordt het geplande percentage vijf maal per jaar herzien, geheel naar 

inzicht van de forecast coordinator. Hij wordt hierbij ondersteund door optieboeken met alle 

opties van een BS. Hij gaat hierbij ondersteund worden door het Forecast Order System (FOS)6. 

Op basis van de voorspelde en reele BS-aantallen voor de komende 13 perioden en de geplande 

optiepercentages wordt het BS-optieplan gemaakt. Hier zijn de opties in aantallen weergegeven. 

De Planorder Formatie Module (POFM) zet deze periodiek om in het planorder bestand (POB), 

waarbij volgens een bepaald algoritme maakbare orderconfiguraties samengesteld worden. In 

figuur 7 wordt weergegeven hoe het POB wordt geformeerd en onderhouden. 

Door de technische relaties en restricties in de MUI zijn bepaalde opties van elkaar afuankelijk. 

In (klant-) orders kunnen bepaalde optie-combinaties wel en andere nooit voorkomen. Welke 

orders door de POFM geformeerd worden hangt ook afvan de aangeboden hoeveelheden van 

iedere optie. Hiervoor is het belangrijk om de optiepercentages zo goed mogelijk op de 

technische restricties en relaties af te stemmen. Er is een mogelijkheid om v66r het maken van 

een BS-optieplan te verifieren of de optiepercentages van een BS bij formatie overeenkomen 

deze relaties. Dit kan met het programma PEKO (percentage kontrole), dat op basis van de 

optiepercentages van een BS 100 orders formeert. Een voorbeeld van zo'n PEKO staat in 

appendix 8. 

Men heeft bij twee afdelingen de mogelijkheid om de materiaal- en of optieplanning aan te 

sturen. Bij BLD heeft men de mogelijkheid tot: 

6 Het FOS geeft voor iedere optie in aantallen en percentages per periode van de afgelopen en komende zes perioden de 

realisatie (YOB, tot de OFfF) en de planning (POB) per BS weer. Het FOS is daarbij ondersteuning bij de vaststelling 

of de trend in het orderverloop goed gevolgd wordt. 
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figuur 7 formeren en onderhouden van het Planorder Bestand 
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• Aanpassen van de order volumes 

• Aanpassen van de optiepercentages per BS 

• Wijzigingen aanbrengen in het POB: 

geheel nieuwe planorders inbrengen 

veranderen van selectiecodes binnen het POB 

Op materiaalniveau is zo'n wijziging in het POB wekelijks zichtbaar. 

• V aste planorders inbrengen: bij iedere planorderformatie een aantal planorders 

meenemen naar het nieuwe planorder bestand, dit om te zorgen dat men zeker wit weten 

dat men een aantal specifieke opties of optiecombinaties in het nieuwe Planorder bestand 

wit hebben. 

• Hedging; een vaste hoeveelheid materiaalbehoefte op een vaste termijn 

• Aangeven van materiaalbehoefte op materiaalcodenummerniveau (losse orders en 

componenten, dit gebeurt voor ca. 40 materiaalcodenummers, de hoofdreden hiervoor is 

dat voor deze materialen geen materiaalbehoefte vastgelegd wordt door explosie van het 

POB.) 

• Bij wijze van uitzondering kan men bij BLD ook een materiaalbehoefte op yellow line 

niveau aangeven als men een behoefte aan specifieke materiaalcodenummers voorziet. 

Bij materiaalplanning en -verwerving heeft men de mogelijkheid tot het bijsturen van de 

weergave van de materiaalbehoefte. Dit kan men door: 

• Safety stock; een veiligheidsvoorraad in aantallen produkten 

• Safety time; een veiligheidsvoorraad in aantal weken materiaalbehoefte 

• Men heeft de mogelijkheid om de planning handmatig bij te sturen. Dit zal men echter 

enkel in uitzonderingssituaties doen. Dit kan op de volgende manieren: 

zelf een algoritme op basis van historisch verbruik invoeren ( dat door het systeem 

wordt uitgevoerd) 

zelf cijfers intypen 

in de tijd ' schuiven' van de geplande aantallen 

2. 7 Meting van de kwaliteit en feedback re/a ties 

Als men de kwaliteit van de planning wit verbeteren moet men eerst weten hoe goed de kwaliteit 

van de planning is. Dit is dan bij een slechte kwaliteit een trigger om de planningaan te passen. 

Materiaalplanningsproblemen bij Produktie Besturing moeten aan BLD worden doorgegeven, 

zodat zij weten waar zij hun aandacht op moeten vestigen. 

BLD moet zelf de kwaliteit van de optieplanning bewaken. De feedback over de juistheid van 

de optieplanning moet komen door confrontatie met recentere gegevens, dus door confrontatie 

met recente geaccepteerde orders. Van opties uit de kritieke features worden sinds november '94 
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gegevens bijgehouden in de vorm van realisatie versus plannings gegevens, als optie per feature 

in percentage van het aantal werkelijk verkochte orders per markt, geconglomereerd per 

hoofdtype. Het 'Forecast Realisatie en Analyse Systeem', kortweg FRANS genaamd [FRAN95], 

registreert dat7 en kan de gegevens ter ondersteuning van de vaststelling van de kwaliteit van de 

planning in de volgende vier verschillende rapporten presenteren, appendix 7 geeft bier 

voorbeelden van: 

• 1 overview per selectioncode 

• 2 planned and realised options report 

• 3 overview per kolom 

• 4 options difference report 

Appendix 6 geeft aan hoe men historische gegevens van planning en realisatie met elkaar moet 

vergelijken en hoe de registratie van de betreffende gegevens plaatsvindt. De registratie van 

planning- en realisatie-gegevens vindt plaats op periode basis. Van alle materialen heeft 96,8% 

een orderwijzigingstermijn kleiner of gelijk aan vier weken, de optieplanning heeft echter pas 

invloed vanaf de OFTF die zes weken is. De eerste perioderegistratie groter dan zes weken is 

acht weken. Het planningsgegeven is dus gekozen als de planning die twee perioden aan de 

realisatie voorafgaat. 

BLD moet proberen de kwaliteit van zijn optieplanning te verbeteren, dit kan door verbetering 

van de marktvoorspelling die zij krijgt. BLD moet de verkopende organisaties dus informeren 

over de kwaliteit van de voorspellingen die zij geven. 

7 
Het FRANS registreert de planning en realisatie van de opties uit de kritieke features en het feature LHD/RHD. 
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Hoofdstuk 3. Analyse en verbetering van de 
Organisatie 

3.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse naar de knelpunten in het huidige optieplanningsproces, door 

een 'oorzaak-gevolg' analyse en toetsing aan een analytisch principe van voorspellen. Hierbij 

worden problemen op het gebied van organisatie, werkwijzen, voorspelmethoden, 

besluitvorming, meting rapportage en feedback hiervan en de ondersteuning van gebruikte 

informatie systemen onderscheiden. Deze gebieden worden als volgt gedefinieerd. 

• Organisatie, werkwijzen en bes/uitvorming: 

Wie moet er bij optieplanning betrokken zijn. 

Wat zijn de onderlinge organisatorische relaties. 

Welke acties ondemeemt men om het optieplanningsproces bij te sturen. 

Hoe vinden de benodigde activiteiten plaats en wat zijn daarbij de procedurele 

elementen. 

• Voorspelmethoden: wat wordt voorspeld en welke methoden worden hiervoor 

gehanteerd. 

• Meting van de kwaliteit en feedback relaties: wat wordt gemeten en hoe wordt de 

kwaliteit van een voorspelling aan wie teruggekoppeld. 

• Gebruikte informatie systemen: ondersteuning van informatiesystemen ten behoeve van 

communicatie, voorspellen, plannen en het meten van de kwaliteit van de planning. In 

hoofdstuk 4 worden problemen met en aanpassingen aan de programmatuur van de 

POFM en het FRANS apart behandeld. 

Na het identificeren van de knelpunten in het optieplanningsproces, wordt de kwaliteit van het 

huidige planningsproces bepaald om de omvang van het planningsprobleem vast te stellen. 

Daama worden voorstellen gedaan die de knelpunten kunnen opheffen. 

3.2 De oorzaak-gevolg analyse 

De oorzaak-gevolg analyse is een methodiek om een probleemgebied op structurele wijze uiteen 

te rafelen en in kaart te brengen. Deze methodiek en de analyse zelf staan in appendix 9 

beschreven. Er worden daar oorzaak-gevolg relaties gelegd tussen een verzameling van 

knelpunten op drie niveaus, te weten de doelstellingen, symptomen en kemoorzaken. De 

doelstellingen van het optieplanningsproces moeten geformuleerd worden in termen van de 

kwaliteit van de planning en de efficiency om tot dat plan te komen. De symptomen en 

kemoorzaken moeten hierin uitgedrukt worden. Uit de oorzaak-gevolg analyse is gebleken dat 
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de problemen zich concentreren op onderstaande gebieden. 

Organisatie, werkwijzen en besluitvorming: 

Met betrekking tot de kwaliteit van de planning zijn de volgende knelpunten gei'dentificeerd: 

• De betrokken partijen (paragraaf 2.5) beseffen soms het belang niet van de schakel die 

zij in het planningsproces vervullen. Hierdoor moet het duidelijk worden waar welke 

marktinf ormatie het beste vandaan kan komen. 

De verkopende organisaties sturen soms hun optieboeken niet terug en geven 

specifieke orderverwachtingen vaak niet of heel laat door. Ook vanuit de order 

consultants van Orderhandling en Shipping verkrijgt men hier weinig gegevens 

over. Deze geven echter wel informatie over aantallen trucks en sporadisch over 

aankomende orders met specifieke opties door. 

De marktgegevens die Product Management en Planning heeft, informatie over 

wetgeving van Exteme relaties en Homologatie en produktieproblemen die 

behandeld worden door Project voorbereiding en coordinatie krijgt BLD 

uitsluitend op zeer incidentele basis. 

BLD en Product Management en Planning informeren elkaar nauwelijks over 

problemen met het configureren van orders door fouten in de specificaties van de 

BS-en. 

• Er is gebrek aan een formele structuur in het optieplanningsproces. 

De genoemde betrokkenen hebben geen duidelijke vastgelegde taak in het 

optieplanningsproces. Hierdoor wordt de hierboven genoemde marktinformatie 

vaak niet overgedragen. 

Gegevens komen vaak via een omweg bij BLD terecht, dit heeft invloed op de 

recentheid van de gegevens. Zo komen marktverwachtingen van Product 

Management en Planning pas via optiepercentage schattingen van de verkopende 

organisaties bij BLD terecht. 

Het is niet duidelijk wie er uiteindelijk binnen BLD verantwoordelijk voor de 

optieplanning is. 

Als men planningsgegevens wil aanpassen aan meting, rapportage en feedback 

gegevens, dan heeft men geen soort van norm of analyseprocedure wat er gedaan 

moet worden. Daardoor is het ook nog niet duidelijk welke acties men moet 

ondememen om het optieplanningsproces bij te sturen en wie dit moet initieren 

(de verantwoordelijke). 

Er is geen vastgelegde 'trigger' tot de herhaling van activiteiten, de activiteiten 

zijn daardoor redelijk vrijblijvend. 

Met betrekking tot de efficiency van het optieplanningsproces zijn de volgende knelpunten 
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gei"dentificeerd: 

• De communicatie van voorspellingen tussen BLD-programming en de sales organisaties 

verloopt omslachtig, men moet dezelfde gegevens steeds handmatig ovememen. 

Met betrekking tot de kwa/iteit en de efficiency van het optieplanningsproces is het volgende 

knelpunt gei"dentificeerd: 

Er zitten een aantal fouten in de BS-en waardoor het formeren van planorders moeizaam 

verloopt. 

Voorspelmethoden: 

Met betrekking tot de kwa/iteit van de planning zijn de volgende knelpunten gei"dentificeerd (zie 

ook paragraaf 3.3): 

• Er zijn een aantal systeemeigenschappen waardoor de optiehistorie verloren gaat. 

• Marktgegevens worden vaak niet geregistreerd, om de juiste informatie boven water te 

krijgen, moeten eerst de juiste gegevens geregistreerd worden. Zo wordt na het bekijken 

van een optieboek van een verkopende organisatie te hebben bekeken dit optieboek 

vervolgens weggegooid. 

• De informatie waarop voorspellingen gebaseerd worden is onvolledig, dit komt doordat 

gegevens verloren gaan bij de overdracht van de ene naar de andere betrokkene. Zo geven 

verkopende organisaties enkel een optiepercentage zonder opgaaf van reden. Hierdoor 

is men bij BLD vaak sceptisch over de voorspellingen die door de verkopende 

organisaties gegeven worden. Andersom weten de verkopende organisaties niet de reden 

van het geplande percentage bij BLD. 

• De optiepercentages worden op basis van het verloop in orders over de tijd vastgesteld. 

Men krijgt hierbij geen schatter ter ondersteuning aangereikt. 

• Door de grote hoeveelheid voorspellingswerk krijgt niet iedere optie aandacht. 

• Het is niet mogelijk om tijdfasering in de optiepercentages aan te brengen, ook als men 

een bepaald verloop over de tijd weet. Hierdoor heeft men een slechts beperkte 

kalenderisatie in de planning (bij belangrijke veranderingen wijzigt men wel het POB). 

• Bij het voorspellen wordt geen ondersteuning geboden om met de relaties tussen opties 

rekening te houden. 8 

• De recentheid van de optieboeken van de verkopende organisaties wordt bei"nvloed door: 

Optieboeken worden laat terug gestuurd. 

Optieboeken worden per post verstuurd. 

Met betrekking tot de efficiency en de kwa/iteit van het optieplanningsproces zijn de volgende 

knelpunten gei"dentificeerd: 

8 
Daardoor kunnen er grote verschillen tussen de BS-optieaantallen en het geforrneerde planorder bestand ontstaan als 

de optiepercentages niet goed op de relaties in de MUI zijn afgestemd. Dit effect kan men door de PEKO bekijken. 
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• Men plant per optie per BS. Men zou over een aantal BS-en tegelijk te kunnen 

voorspellen. 

Dit zou in ieder geval minder moeite kosten. 

Als men een optiepercentage op basis van een groter aantal orders in de historie 

kan bepalen, zou dit betrouwbaarder kunnen zijn. 

Voor opties met een lage planning wordt de invloed van het afrondingsalgoritme 

bij planorder formatie geringer. 

• De cyclus van drie perioden lijkt een goede termijn. Met een kortere cyclus krijgt men 

waarschijnlijk niet betere informatie van de verkopende organisaties. 

Meting van de kwaliteit en feedback relaties: 

Met betrekking tot de kwaliteit van de planning zijn de volgende knelpunten geYdentificeerd: 

.. .feedback van Produktie Besturing: 

• Momenteel krijgt men van Produktie Besturing nauwelijks informatie over 

materiaalbehoefte veranderingen die door optieplanning worden veroorzaakt en 

problemen die er bij materiaalplanning heersen. 

• Men heeft tot nu toe slechts een maal vastgesteld welke features als kritiek beschouwd 

moeten worden, zonder te herzien of deze de materiaalplanningsproblemen nog dekken. 

• Daarbij heeft Produktie Besturing ook weinig inzicht in de grootte van de 

planningsafwijking waar zij mee moet (kunnen) omgaan . 

. . .feedback binnen BLD: 

Het FRANS helpt bij het analyseren van historische gegevens. Daarbij moet men naar eigen 

inzicht zien welke afwijkingen belangrijk zijn. Er wordt niet direct een handreiking over 

problemen (c.q. structurele afwijkingen) die zich (kunnen) voordoen gegeven. FRANS geeft geen 

ondersteuning door performance indicatoren om de kwaliteit van de planning vast te stellen. 

Hierdoor is het moeilijk planningsproblemen met verkopende organisaties en Produktie 

Besturing te bespreken . 

.. .feedback met de verkopende organisaties: 

• Feedback wordt bemoeilijk doordat de voorspellingen van de verkopende organisaties 

worden overschreven door het optieplan van BLD. Verkopende organisaties kunnen nu 

niet zien of BLD de voorspelling goed heeft geYnterpreteerd, noch de juistheid van hun 

eigen voorspelling zien. 

• De verkopende organisaties krijgen van BLD geen indicatie over de kwaliteit van de 

planning en daarmee de planningsproblemen die BLD heeft, voor de voertuigen van de 

betreffende verkopende organisatie. 

• De verkopende organisaties en BLD geven elkaar weinig informatie over knelpunten die 

er bij orderinzet met betrekking tot de produktconfiguraties zijn. BLD weet redelijk goed 
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welke opties ( op welke voertuigen) kritiek kunnen zijn, maar geeft dit niet door. 

Anderzijds ervaren de verkopende organisaties dit wel, maar het wordt niet bijgehouden 

hoe vaak dit voorkomt. 

Gebruikte informatie systemen: 

Met betrekking tot de efficiency en de kwaliteit van het optieplanningsproces zijn de volgende 

knelpunten geYdentificeerd: 

• De gegevens van de optieboeken kunnen niet overzichtelijk op een scherm weergegeven 

worden. Hierdoor moet de forecast coordinator eerst stapels papier uitdraaien, hierop de 

percentages aanpassen en vervolgens weer in het systeem invoeren, hier kunnen ook 

fouten bij het ovememen van de percentages voorkomen. 

• Ook de communicatie van plannen van en naar BLD-programming en de verkopende 

organisaties verloopt door middel van papier. Men moet deze gegevens handmatig 

ovememen. 

3.3 Analytische benadering van het voorspellingsproces 

De oorzaak-gevolg analyse is gebaseerd op bevindingen zoals die in de organisatie zelf worden 

beleefd. Naast deze subjectief georienteerde analyse kan men ook literatuur gebruiken om het 

forecasting en programming proces bij DAF te plaatsen. Silver en Peterson [S&PE85] dragen een 

forecasting systeem aan waarin de volgende elementen zijn te onderkennen, zie jiguur 8. 

• Historical data: historische gegevens vormen de basis voor de bepaling van het 

onderliggende mathematische model waarop de statistische forecast wordt gebaseerd. Om 

een goed inzicht te krijgen in welke modellen van toepassing zijn, zijn voldoende 

historische gegevens benodigd. Deze historische gegevens zelf moeten in zoverre 

onderverdeeld en gescheiden zijn zodat de input voor mathematische model zo min 

mogelijk vervuild is. 

• Mathematical model: het mathematisch model dient als basis voor de statistische forecast. 

De statistische forecast is een extrapolatie van de observaties (de historische gegevens) 

in het verleden. 

• Human input: een reele voorspelling van de vraag is niet alleen gebaseerd op extrapolatie 

van het verleden. Menselijke invloed is van essentieel belang om de statistische forecast 

bij te stellen. Dit betreft kennis van toekomstige gebeurtenissen zoals daadwerkelijke 

klantorders en marktkennis zoals prijsverhogingen, marktontwikkelingen en reacties van 

concurrenten. 

• Forecast of demand: de statistische forecast met een gesuperponeerde menselijke invloed 

vormt de vraagvoorspelling. 

• Calculation of forecast errors: het meten van de voorspelfout is belangrijk om drie 

hoofd-redenen. Ten eerste bepaald de grootte van de voorspelfout de hoogte van de 
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veiligheidsvoorraden. Ten tweede kan de voorspelfout aanleiding geven tot het wijzigen 

van de parameters van het onderliggende mathematische model of van het model zelf. 

Ten derde kunnen voorspelfouten ook dienen voor het toetsen van de performance van 

menselijke invloed. 

historical data 

selection and init' lisation of model 

mathematical model 

s ta tis tic a forecas I 

human input 

forecast of demand 

actual demand 

calculation of 

forecast error and 

updating of 

statistical errors 

I_ _ _feadback..regarding performance.. _ _ _ _ 

figuur 8 e/ementen van een forecasting sys teem (naar Silver en Peterson) 

Silver en Peterson geven aan dat een geschikte forecasting strategie voor een organisatie 

afuankelijk is van: 

• Het aantal en de competentie van de huidige planners; in de meeste bedrijven kan een 

persoon het gehele proces verzorgen. 

• De hoeveelheid geld dat men voor het opstellen van forecasts ter beschikking wil stellen. 

• De beschikbaarheid van computer-gebaseerde gegevensverwerkende faciliteiten. 

• Het doel van de voorspellingen, met de daarvoor benodigde nauwkeurigheid en timing. 

• De beschikbaarheid en de hoeveelheid van historische en huidige gegevens. 

• De mogelijkheid van beslissers (bijvoorbeeld planners of managers) om met 

geavanceerde statistische en rationele benaderingen om te gaan. 

De vergelijking van het optieplanningsproces met dit model is uitgewerkt in appendix 10. De 

de knelpunten die naar voren zijn gekomen, zijn de volgende: 

• Voorspellingen op basis van historie worden bemoeilijkt doordat het historisch gegeven 

verloren gaat of minder waarde heeft in de volgende gevallen: 

Als BS-en elkaar opvolgen (een nieuw modificatienummer krijgen) vervalt de 
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historie en het geplande percentage van de betreffende optie. De historie is 

gebonden aan orders in het VOB met hetzelfde BS en modificatienummer. 

Het percentage van de basis-optie wordt vastgesteld als het verschil met de niet

basis opties binnen hetzelfde feature. Als een andere optie uit een feature de 

basis- optie wordt ontbreekt de historie van de voormalige basis-optie en vervalt 

de historie van de nieuwe basis-optie, ook vervalt het geplande optiepercentage. 

Representativiteit van de historie; 

a: 1 Incidentele grote orders verstoren de verdeling van de historie. 

2 Omdat de orderconfiguraties van deze orders specifiek en incidenteel zijn, 

is de planning op basis van optiepercentages niet de juiste methode. 

b: Specifieke toekomstinformatie (zoals verkoop acties en wettelijke eisen) geeft 

meer voorspellingswaarde voor de planning van een optie dan de voortzetting van 

een trend in de orders. 

1: Het probleem is dat BLD vaak niet de reden van een percentage weergave 

op een optieboek weet. Men bewaart oude optieboeken niet en maakt ook 

geen aantekeningen van deze wijzigingen. 

11: BLD heeft krijgt weinig specifieke toekomst informatie over 

orderconfiguraties. Van de verkopende organisaties krijgen ze alleen de 

optieboeken. Als er belangrijke wijzigingen buiten de opties van deze 

features zijn, krijgt BLD dit helemaal niet voortijdig te horen. 

c: Op de optieboeken (appendix 5) wordt het orderverloop verdeelt over twee 

kolommen met toekomstige orders en twee kolommen met orders uit het 

verleden. In de toekomst heeft men echter zeer weinig orders en de orders die 

men heeft zijn eigenlijk per definitie niet representatief voor nog komende orders. 

Namelijk alleen bijna uitsluitend fleetowners zullen hun orders in de tijd vooruit 

schuiven. De huidige verdeling van het orderverloop lijkt dus niet de beste om de 

geplande optiepercentages te baseren. 

Het gebruik van BS-en door andere landen; soms wil een klant een 

orderconfiguratie hebben gedefinieerd door de BS van een antler land. Met 

planning moet hiermee rekening gehouden worden terwijl de realisatie aan het 

land van de klant wordt toegewezen. 

Nieuwe hoofdtypes, BS-en en opties hebben geen historie beschikbaar. 

Er wordt niet gepland op opties gebruikt voor Special Demand ( opties die niet op 

de BS van een land zijn opgenomen); deze worden echter wel gerealiseerd. 

Hierdoor is er voor de overige opties uit een feature automatisch een lagere 

realisatie. Dit geeft een vertekening van de historie. 

• Op de optieboeken wordt in de header gevraagd om de voorspelling voor het hele 

komende jaar, zie appendix 5. Men wil echter ieder kwartaal de voorspelling voorzien. 

Uit gesprekken met verkopende organisaties bleek dat zij echt een voorspelling voor heel 

het jaar, dus meer een gemiddelde, gaven. Men wil echter het percentage voor de meer 
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recente orders vastleggen. De header is dus niet juist voor hetgeen men beoogt. 

• De forecast wordt nu zonder verdere ondersteuning door een planner geschat op basis van 

een zichtbaar verloop van optiepercentages over de tijd op de optieboeken. Hiertoe zijn 

de planners in de verkopende organisaties voomamelijk op hun eigen kennis en inzicht 

aangewezen en past men centraal deze voorspellingen naar eigen ervaring aan voordat 

men de voorspelinformatie voor het plannen gebruikt. Voor onbelangrijk lijkende opties 

worden de optieplanningspercentages niet snel verandert door de grote hoeveelheid werk. 

Een automatische aanpassing op basis van historische gegevens lijkt zinvol. Een volledig 

statistische ondersteunde aanpak van het forecasting probleem is echter minder geschikt, 

omdat: 

De forecast coordinator heeft hier nog nooit mee gewerkt. Hierdoor is de potentie 

voor een statistische aanpak nog maar beperkt aanwezig. 

De invloed van technische en marktveranderingen op het vraagpatroon zijn zeer 

groot. Daarbij heeft men, zoals hiervoor aangeduid, vaak maar een beperkte 

historie als referentie. 

Ter verbetering van de planning lijkt het verstandig dater een waarschijnlijke statistische 

voorspelling gegenereerd wordt ter ondersteuning van de voorspelling, men mag deze 

dan echter alleen voor 'niet belangrijke' opties als maatgevend beschouwen. 

• Tussen de planners in de verkopende organisatie en BLD gaat informatie verloren over 

hoe men aan die marktverwachtingen was gekomen. 

• Voomamelijk de planners in de verkopende organisatie hebben geen inzicht in de 

technische restricties en relaties tussen opties van verschillende features, centraal 

corrigeert men dit zo goed mogelijk, naar eigen inzicht, voordat men planorders gaat 

formeren. 

• De grootte van de voorspelfout wordt niet gebruikt om de planning bij te sturen. Wel kan 

men bijsturen als men de kwaliteit van de planning aan de hand van het FRANS heeft 

geanalyseerd. Men kan in het FRANS niet de planning en realisatie met elkaar 

confronteren voor de opties uit de niet als kritiek ge'identificeerde features. 

3.4 Onderzoek naar de kwaliteit van de planning 

Als men de verschillende betrokken bij het optieplanningsproces wil informeren over de kwaliteit 

ervan dan heeft men daar nu nog niet direct een indicatie voor. Een overall norm van het hele 

planningsproces kan niet goed vastgesteld worden, zie appendix 11. Wil men feedback over de 

kwaliteit van het planningsproces geven dan moet men dit per schakel van het proces (figuur 3, 

paragraaf 2.2) doen. Hiema wordt een analyse gedaan naar de kwaliteit en het belang van de 

optieplanning voor verschillende materialen. Hiertoe zal een classificatie tussen verschillende 

materialen weergegeven worden. Voor iedere categorie zal dan worden vastgesteld wat de 

invloed van de optieplanning is. 
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3.4.1 Classificatie 

Het uitgangspunt bij het onderzoek naar de kwaliteit van de optieplanning is dat optieplanning 

op verschillende materialen verschillende invloed heeft. Materialen kunnen voor hun planning 

en verwerving op basis van vier criteria ingedeeld worden. Hieronder wordt aan ieder criterium 

een dimensie gegeven waardoor het criterium meetbaar wordt. Bij iedere dimensie wordt een 

kritieke waarde gegeven dat die dimensie in tweeen deelt zodat onderscheid tussen bepaalde 

groepen materialen gemaakt kunnen worden. 

• Levertijd: Materiaalplanning en -verwerving werkt op dagbasis in een weekcyclus. Per 

fabriek hebben leveranciers voor groepen onderdelen een aantal dagen zicht op de 

produktie. Hiervoor ligt een aantal weken planning vast9• In tabel 3.1 is een voorbeeld 

van het aantal weken vaste planning per onderdelengroep gegeven. De relatie tussen het 

aantal dagen zicht en het aantal weken vaste planning is te zien injiguur 9. Levertijd 

afspraken met leveranciers liggen vast in de orderwijzigingstermijn. Als de tijd waarop 

men een order kan wijzigen groter is dan het aantal weken vaste planning dan verdient 

dat materiaal extra aandacht in de planning. De kritieke wijzigingstermijn ligt vast in het 

genoemde aantal weken vaste planning per fabriek. Bij de classificatie van materialen is 

de kritieke wijzigingstermijn voor materialen voor de kabinefabriek 3 weken gehanteerd, 

voor materialen van de overige fabrieken 4 weken. 

• Waarde: Waarde bestaat uit de inkoopprijs plus de toegevoegde waarde. Toegevoegde 

waarde is niet eenduidig te achterhalen. Daarom wordt inkoopprijs als waarde-indicatie 

tabel 3.1 vaste planning per onderde/engroep 

fabriek materiaalgroep aantal dagen zicht aantal weken vaste planning 

kabinefabriek 

kabinefabriek 

motorenfabriek 

weken 

dagen 0 

plaatdelen 

trimming 

assemblage 

1 

12 

15 

17 

2 3 

~ laatdelen.:....12...dage++-n - -----< 

f--trimming· 15 dagen ____ ____, 

3 

3 

4 

r---assemblage· 17 da...,ge...,n-------; 

4 

jiguur 9 aantal dagen zicht naar aantal weken vaste planning 

5 

9 Sommige leveranciers krijgen ook nog een stuk prognose in hun atleverschema's te zien. 
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genomen. Een materiaal wordt als duur beoordeeld als het meer kost als /200,-. 

• Planningsafwijking: Belangrijk is in hoeverre de planning van materialen overeenkomt 

met de uiteindelijke gerealiseerde behoefte. Voor materiaalplanning en -verwerving is 

vooral het verschil tussen planning en realisatie per week van belang. Oude plan- en 

materiaalbehoefte-bestanden worden niet per week opgeslagen dus <lit kan men niet 

nagaan. Materialen zijn moeilijk te plannen (geven een grote planningsafwijking) indien 

de materiaalbehoefte van week tot week sterk fluctueert. Er is dus een relatie tussen de 

planningsafwijking en fluctuatie in de realisatie. De consequenties van de fluctuatie zijn 

afhankelijk van het volume van het betreffende materiaal. Dus het gaat om het relatieve 

verschil in realisatie van week tot week. Meer dan 10% fluctuatie in materiaalbehoefte 

van week tot week kan problemen geven voor leveranciers. Materiaalplanners moeten 

dan in ieder geval extra moeite doen voor de verwerving. 

tabel 3. 2 hoevee/heid materialen met behoeftefluctuatie 

aantal weken dat de afwijkingen t.o.v de vorige week groter ::d :?2 :?3 4 

dan I 0% waren 

percentage van de materialen met dat aantal afwijkingen 69% 53% 40% 21% 

De materiaalbehoefte 10 voor de weken binnen de OFTF ligt hier vast en kan dus als 

realisatie beschouwd worden. Hier is altijd 5 weken realisatiegegevens per materiaal 

beschikbaar. Een materiaal wordt als hebbende een grote fluctuatie aangemerkt als 

minstens drie van de vijf weken een grotere afwijking in materiaalbehoefte dan 10% ten 

opzichte van de vorige week hebben. (Als een week een behoefte van nul weergeeft en 

de week daarna meer dan nul, dan wordt <lit als een afwijking van 100% geteld.) Dit geldt 

voor 40% van de material en, zie tabel 3. 2. 

De gedane classificatie is uitgewerkt in tabel 3.3. Voor iedere categorie (aangegeven met een 

letter) is ook het aantal materialen weergegeven <lat uit de downloads is gekomen. De download 

tabel 3. 3 classificatie van materialen 

wijzigingstermijn: s; 3 of 4 weken >3 of 4 weken 

prijs: a 5966 b 3323 C 

</200,- e 3783 f 

:?/200,- 1604 j 

m 955 n 168 

volume: <800 ~800 

10 gemeten vanafhet 0.0 moment 
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419 d 

380 h 

rea/isatie

fluctuatie : 

1317 <10% 

415 ~10% 

<10% 

~10% 
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bevat alle materialen met een planning voor komendjaar groter dan nul, dit zijn er 21392. De 

materialen uit de categorieen k, 1, o en p zijn in appendix 12 weergegeven. 

3.4.2 Focus binnen de classificatie 

Voor alle materialen wordt in de regel gepland, maar er zijn materialen die extra aandacbt 

verdienen om goed voor te plannen dan andere. Hieronder wordt een afleiding gegeven voor 

welke materialen bet belangrijk is om extra aandacbt bij bet plannen aan te besteden en wat de 

invloed van optieplanning daarbij is. 

• De aanvoer van materialen met een korte levertijd vindt plaats op order. Daardoor is 

plannen voor deze materialen minder relevant. De optieplanning besteedt dan ook geen 

extra planningsmoeite aan de categorieen a, b, e, f, i, j, men n. Er wordt voor deze 

materialen wel gepland, maar andere categorieen verdienen meer aandacbt om goed voor 

te plannen. 

• Fluctuatie in de materiaalbeboefte kan worden opgevangen met veiligbeden. Men moet 

een afweging maken tussen de inspanningen benodigd om voor deze onzekerbeid in de 

beboefte goed te plannen en de veiligbeden die men hiervoor aanbrengt. Voor materialen 

met een lage waarde is het minder kostbaar om veiligheidsvoorraden aan te leggen dan 

voor materialen met een hoge waarde. Dus de aandacht moet in eerste instantie minder 

gericht zijn op de categorieen c, d, g en h. 

• Materiaalplanning beeft zoveel mogelijk marktgegevens nodig voor materialen met een 

grote realisatie-fluctuatie. Dus het effect van de optieplanning is bet grootst voor 

categorie o en p. Ook voor de categorieen k en 1 is bet zinvol om orderinformatie zoveel 

mogelijk mee te nemen. Omdat de steekproefvan vijfweken realisatiegegevens beperkt 

is en realisatiefluctuatie niet volledig overeenkomt met planningsafwijking is categorie 

k niet strikt te scheiden van o en categorie 1 niet van p. 

Samenvattend kan dus gesteld worden dat planningsproblemen voor de categorieen a, b, e, f, i, 

j, men n door de leveranciers kunnen worden opgevangen. De categorieen c, g, k, en o moeten 

zoveel mogelijk door materiaalplanning worden aangestuurd. Optieplanning kan de categorieen 

d, h, 1 en p aansturen. V oor de categorieen d en h moet men een afweging maken tussen de 

planningsmoeite en ( veiligheids-)voorraadkosten. Voor de categorieen k, 1, o en p speelt 

optieplanning een belangrijke rol. 

3. 5 Materialen voor verder onderzoek 

De te kiezen materialen voor verder onderzoek moeten aangestuurd worden door opties waarvoor 

registratie van planning en realisatie achterhaalbaar is. De materialen moeten voldoen aan: 

• Voor het onderzoek mocbten de gekozen materialen door niet al te veel opties 

geconditioneerd worden, de invloed van opties op het betreffende materiaal moet 

namelijk duidelijk kunnen worden. 

Analyse en verbeterlng van de organisatle pagina 45 



Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrijfskunde 

• In het FRANS aanwezig: De materiaalbehoefte moet aangestuurd worden door explosie 

van opties uit de kritieke features, hiervoor is planning en realisatie achterhaalbaar in het 

FRANS. 

• Niet van Component Sales: De opties mogen daarbij ook niet specifiek door de 

verkopende organisatie Component Sales gebruikt worden omdat deze klantspecifieke 

produkten levert. Een plan per optie is hier voomamelijk afhankelijk van de planning in 

aantallen en niet van zozeer van optieplanning, zie appendix 3. 

• Moet epl relatie hebben: Stuklijstrelaties11 tussen opties en het betreffende materiaal 

moeten beschikbaar zijn, relaties moeten zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

• Niel standaard zijn: De optie moet niet de enige optie in het betreffende feature zijn (niet 

standaard zijn), anders is de aansturing van de materiaalbehoefte een kwestie van 

mixplanning en niet van optieplanning. 

• Niel kort vrijgegeven: Er moet een redelijke lange (langer dan een half jaar) historie van 

planning en realisatie voor materiaalplanning en optieplanning beschikbaar zijn. Het 

moet dus niet 'net' nieuwe materialen of opties 12 betreffen. 

De omvang van deze voorwaarden is weergegeven in tabel 3.4. 

tabel 3. 4 materialen uit de categorieen 'k/op ' en de mogelijkheid tot aansturing door de 

optieplanning en de mogelijkheid tot verder onderzoek 

percentage 

(minstens een van de 12 18 I 4 3 37 26 
optics) niet in FRANS I 

Component Sales 10 8 I 3 
I 

3 24 17 

geen epl 21 14 I 8 
I 

4 47 33 

standaard 4 4 I 5 
I 

5 18 13 

kort vrijgegeven 5 . I . . 5 3 
I 

onderzoek wel mogelijk . 5 I 6 
I 

. II 8 

totaal 52 49 I 26 
I 

15 142 100 

Van de voor planning belangrijke materialen (categorieen 'klop') kunnen de materialen van 

Component Sales, de materialen die net zijn vrijgegeven en de materialen zonder epl-relaties 13 

II 

12 

13 

DAF-terminologie 'epl ' relatie 

DAF-terminologie 'opties die net geschakeld zijn ' 

Voor materialen zonder epl-relaties kan helemaal niet voor gepland worden, behalve door directe materiaalplanning van 

de Special Demand loop. Hun materiaaldefinitie (inclusief het codenummer) moet wel voor Parts-verkoop beschikbaar 

blijven. 

Analyse en verbetering van de organisatie paglna 46 



Business Logistics Department 

en de materialen die 'standaard' zijn niet door optieplanning worden aangestuurd. Dit komt neer 

op 66% van de belangrijke materialen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat optieplanning 

weinig invloed heeft op de materiaalplanning van deze materialen. 

De materialen in label 3. 5 zijn gekozen voor verder onderzoek. In appendix 17 zijn de voor 

planning belangrijke materiaalkenmerken weergegeven. 

label 3. 5 malerialen waarvoor de aansluring vanuil de oplieplanning onderzochl is 

materiaal itemnummer categorie kenmerken categorie: 

alle hebben lange wijzigingstermijn en hoge prijs 

kegellager 0528431 I groot volume kleine fluctuatie in behoefte 

kompressor, airco 1251063 I groot volume kleine fluctuatie in behoefte 

distributiekast 1295658 0 klein volume grote fluctuatie in behoefte 

vliegwielhuis 1287540 0 klein volume grote fluctuatie in behoefte 

dakplaat 0361063 0 klein volume grote fluctuatie in behoefte 

3.6 Optieplannings en materiaalplanningsgegevens 

Voor de vijf gekozen materialen is uitgezocht door welke opties op welke hoofdtypes de 

materiaalbehoefte wordt aangestuurd. Vervolgens zijn de planning en realisatie-gegevens van de 

materialen en de optie-hoofdtype combinaties met elkaar vergeleken, zie appendix 17. 

De vragen die op basis van de verzamelde gegevens moeten kunnen worden beantwoord zijn: 

• Juistheid van de gegevens: 

Corresponderen de gegevens van de optie- en materiaalplanning met elkaar? 

• Kwaliteit optieplanning en materiaalplanning: 

Hoe goed komen planning en realisatie voor optieplanning met elkaar overeen? 

Hoe goed komen planning en realisatie voor materiaalplanning met elkaar overeen? 

3.6.1 Juistheid van de gegevens 

De vraag of de gegevens van de optie- en materiaalplanning met elkaar overeen komen is 

afhankelijk van: 

i Hebben de tijdgefaseerde gegevens van optieplanning en materiaalplanning betrekking 

op dezelfde tijdstippen? 

ii Hoe goed het plan- en verkooporder bestand geexplodeerd worden naar de 

assemblagebehoefte voor materialen. De methode is voor het POB (planning) hetzelfde 

als voor het VOB (realisatie). Er is alleen naar de realisatie gekeken. 

ad i: 

Er is een verschil in offsetting tussen de registratie van de optieplanning en de materiaalplanning. 
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Men registreert plannings- en realisatiegegevens voor materiaal- en optieplanning op 

periodebasis. In appendix 13 zijn de optieplanningsgegevens voor de dakplaat met een geschatte 

offsetting tegen de materiaalplanningsgegevens weergegeven. 

De onnauwkeurigheid in de geschatte geoffsette optieplanningsgegevens is te groot om ze direct 

met de materiaalplanning te kunnen vergelijken. Als men offset kijkt men nog steeds naar een 

orde van grootte en niet naar hoe dicht de optieplanning en materiaalplanning precies bij elkaar 

!open. Ook vervormt de schatting de echte waarden wat niet inzichtelijk is voor interpretatie van 

de gegevens. Voor vergelijking van optieplanning en materiaalplanning worden dus de echte 

gegevens gebruikt. Indien men de optie- en materiaalplanningsgegevens met elkaar vergelijkt 

moet men dus rekening houden met de offsetting van het materiaalplan ( de optielijn moet in 

gedachten wat naar links geschoven worden). 

ad ii: In appendix 14 zijn voor de vijf gekozen materialen de realisatie op optieniveau met de 

realisatie op materiaalniveau geconfronteerd. Hier zitten nogal wat verschillen in. De 

registratieve systemen functioneren echter goed en ook de explosie van planorders met de 

optie(s) die de materiaalbehoefte bij explosie aansturen is goed (zie ook appendix 14). Hierdoor 

is er vertrouwen in de gebruikte systemen. Daarom mag men dus (toch) de planning en 

realisatiegegevens van materiaal- en optieplanning los van elkaar bekijken. 

3.6.2 Vaststelling van de kwaliteit van de optieplanning 

V aststelling van de kwaliteit van de optieplanning zoals die bij BLD gedaan wordt, moet gedaan 

worden door vergelijking van planning en realisatie voor verschillende optie-voertuig 

combinaties over de tijd. Dit kan geanalyseerd worden voor opties uit de kritieke features aan de 

hand van het rapport 'Overview per selectioncode' van het FRANS (appendix 7). Daar worden 

de gegevens grafisch gepresenteerd. Er wordt daar behalve de weergave van de gemiddeldes en 

regressielijnen op de gegevens van de realisatie geen ondersteuning bij de interpretatie 

aangeboden. Materiaalplanning en -verwerving ervaart verschillen tussen de geplande en 

gerealiseerde aantallen. Dit wordt mede veroorzaakt door de mix-planning (en deze door de 

volume-planning). Het optieplanningsproces zelf wordt gedaan door het plannen van optie

percentages. Als men bij materiaalplanning en -verwerving een probleem op een bepaalde optie

voertuig combinatie heeft gesignaleerd, moet men allereerst vaststellen of er door middel van 

optieplanning beter voor deze optie-voertuig combinatie gepland kan worden. 

3.6.2.1 Planningsafwijking veroorzaakt door mix- of optieplanning? 

Het uiteindelijke resultaat van het optieplanningsproces is vastgelegd in het POB. Dit wordt 

gevormd door de mixplanning (aantallen voertuigen) en de optieplanning. Om vast te stellen in 

welke mate de afwijking tussen planning en realisatie voor een bepaalde optie afhankelijk is van 
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de planning van optiepercentages (optieplanning) of aantallen voertuigen (mixplanning) moet 

het verschil in planning en realisatie opgedeeld worden in een aantallen en een 

percentagecomponent 14
: 

Gepland aantal - gerealiseerd aantal = verschil door optieplan: gerealjseerd aantal • (gepland% - gerealiseerd%) 
gerealiseerd% 

+ 
verschil door mixplan: gepland% • 

{ gepland aantaJ • gerealjseerd aantal } 
gepland% gerealiseerd% 

Om vast te stellen hoe goed het mixplan (aantallen voertuigen per BS) was als input voor de 

optieplanning, moet men dus doen of men het optiepercentage kende en <lit vermenigvuldigen 

met het geplande aantal voor <lat feature. Dit moet men dan vergelijken met de realisatie van die 

optie in aantallen. Dus: 
Het gepland aantal van een optie op basis van het gerealiseerd % en gepland aantal = Plan feature aantal • gerealiseerd % = 
Plan optie aantal • (gerealiseerd% / gepland%) 

Om vast te stellen hoe goed de percentageplanning was, moet men doen of men het aantal orders 

die <lat feature bevat kende en <lit vermenigvuldigen met het geplande percentage voor de 

betreffende optie. Dit moet men dan vergelijken met de realisatie van de betreffende optie in 

aantallen. Dus: 
Het gepland aantal van een optie op basis van het gepland % en gerealiseerd aantal = Realisatie feature aantal • gepland % = 
Realisatie optie aantal • (gepland% / gerealiseerd %) 

Indien het mixplan meer oorzaak is van afwijking tussen planning en realisatie voor een bepaalde 
optie dan het percentageplan dan is het absoluut cumulatief verschil over elf perioden met 
waamemingen voor planning en realisatie 
Fl~ I E !Plan optie aantal • (gerealiseerd% / gepland%) - gerealiseerd optie aantal 
n=I 

groter dan het absoluut cumulatief verschil over 
n=ll1 I 
E IRealisatie optie aantal • (gepland% / gerealiseerd%) - gerealiseerd optie aantal 
n=l 

De verhouding tussen beide grootheden geeft een indicatie van welk planningsproces de 

planningsafwijking per periode atbankelijk is. 

3.6.2.2 Performance indicatoren voor de optieplanning 

Voor de kwaliteit van de materiaalaansturing moet men eigenlijk de combinatie van opties ( dus 

opties in een selectiecodepakket) bekijken per materiaal- optie-combinatie. Optiecombinaties 

worden echter niet geregistreerd. De opties worden echter ook afzonderlijk gepland en men plant 

niet combinaties van opties. Wei kan men bij het bepalen van de percentages rekening houden 

met deze relaties, maar men legt dan alleen vast hoeveel van iedere optie men wil hebben en niet 

in combinatie met welke optie. De combinatie van opties wordt door het planorderformatieproces 

bepaald. Een kwaliteitsmaat van een proces moet be'invloed kunnen worden door de 

proceseigenaar, in <lit geval mag men dus enkel opties van verschillende features los van elkaar 

14 
De juistheid van deze formule wordt in appendix 15 geillustreerd. 
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bekijken. 

Zoals hiervoor reeds gesteld is het resultaat van de optieplanning bepaald door de planning in 

aantallen en percentages. De kwaliteit van de planning moet dan ook voor de aantallen en in 

percentages worden vastgesteld per optie. In het FRANS worden de grootte van beide grafisch 

weergegeven. Om conclusies aan deze grafische weergave te verbinden is een nogal moeizame 

exercitie. W el kan men hier goed zien of het verloop van de grootte van de plan en realisatie over 

de tijd overeenkomt. Een eerste verbetering om de interpetatie te vergemakkelijken is de 

weergave van de waarden die in de grafieken zijn weergegeven. Het lijkt verstandig om een maat 

voor de kwaliteit van de planning erbij te presenteren om de planningsafwijking te kunnen 

beoordelen. 

Een aantal eisen waaraan een Performance Indicator (PI) moet voldoen [VEL T87]: 

• Het moet inzicht geven in de betrouwbaarheid van het meetproces. 

• Moet terugkoppeling c.q. controle mogelijk maken. 

• Het moet duidelijk en begrijpelijk zijn door de gebruikers (proceseigenaar), dus de PI 

moet 'eenvoudig zijn' en 'dicht bij de originele gegevens staan'. 

• De benodigde gegevens moeten 'eenvoudig' achterhaalbaar zijn. 

• De performance indicator moet zoveel mogelijk conformiteit met andere metingen 

beschikken (in dit geval met de mixplanning en de materiaalplanning), zodat resultaten 

met elkaar vergeleken kunnen worden. 

• De indicatoren moeten het mogelijk maken dat er bij herhaalde metingen een trend 

bepaald kan worden en de resultaten vergeleken kunnen worden. Ook moet er in de trend 

duidelijk gemaakt kunnen worden ofhet beter of slechter gaat. 

De te kiezen maatstaf moet allereerst inzichtelijkheid in de planning geven, het is niet direct de 

bedoeling om de planner en het planningsproces te beoordelen. 

Een maatstaf die aan bovenstaande eisen voldoet is de relatieve absolute afwijking tussen plan 

en realisatie per periode. In formulevorm voor respectievelijk een PI voor de aantallen van een 

optie en de percentages (zoals die in het POB en VOB voorkomen) zijn: 
PI optie-aantallen = I plan optie aantal - gerealiseerd optje aantal 1 • I 00% 

gerealiseerd optie aantal 

Pl optie-percentage = I plan optie percentage - gerealiseerd optje percentage 1· I 00% 
gereal iseerd optie percentage 

Deze PI-en geven ook over de tijd (per periode) een beeld over de kwaliteit van de planning. 

Echter indien de PI sterk in waarde fluctueert kan men niet direct beoordelen of men op het 

huidige moment beter of slechter plant. Hiervoor moet men een tijdsverdichting in de gegevens 

aanbrengen. In de procedures van het planningsproces heeft men als streven opgenomen om ieder 
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kwartaal (3 perioden) voor alle opties op alle BS-en de percentageplanning te herzien. Binnen 

DAF ligt de planningshorizon op eenjaar, de historie van het afgelopenjaar wordt als zinvolle 

infonnatie beschouwd. Een zinvolle maat om te zien hoe goed de huidige planning is ten 

opzichte van het verleden is om de Mean Absolute Percentage Error15 (MAPE) van de recentste 

3 perioden waarvoor men planning en realisatie gegevens ter beschikbaar heeft, te vergelijken 

met de MAPE over de voorgaande 10 (13 - 3) perioden16
, dit voor de optie-aantallen en de 

optiepercentages. In fonnule vonn is de zijn de vier bedoelde MAPE's: 
n= 10 

MAPE optieaantallen eerste perioden =( E Pl-optieaantallen periode n ) / 10 
n=I 

n= 13 
MAPE optieaantallen laatste drie perioden =( E PI-optieaantallen periode n ) / 3 

n=I I 

n= 10 
MAPE optiepercentages eerste perioden =( E PI-optiepercentage periode n) / 10 

n=l 

n = 13 
MAPE optiepercentages laatste drie perioden =( E PI-optieaantallen periode n ) / 3 

n=ll 

In appendix 16 staat een voorbeeld van het voorstel met aanpassingen aan de grafische weergave 

van het FRANS waarin de hiervoor beschreven indicatoren de interpretatie van de gegevens 

ondersteunen. Voor de afzonderlijke indicatoren kan men niet direct een norm stellen. Of de 

planning voor een bepaalde optie, op een type voertuig, voor een bepaalde markt goed of minder 

goed is, moet vastgesteld worden door de interpretatie van alle indicatoren tezamen. Bij 

Produktie Besturing hanteert men als norm voor materiaalplanning een planningsafwijking 10%. 

Bij een afwijking tussen planning en realisatie van meer dan 10% moet men namelijk vaak extra 

moeite doen om het betreffende materiaal van de leverancier te verkrijgen. Per optie per periode 

lijkt dit gegeven als norm niet haalbaar. Daarbij komt ook nog het feit dat de meeste materialen 

door de combinatie van verscheidene opties in een planorder worden aangestuurd. 

3.6.3 Kwaliteit van de optieplanning en materiaa/p/anning voor de vijf materialen 

Hiervoor was reeds geconcludeerd dat de gegevens van de optie- en materiaalplanning met elkaar 

corresponderen, in acht nemende dat er een verschil van offsetting bestaat en dat men alle 

optiecombinaties moet kunnen achterhalen die dit materiaal aansturen. Hieronder wordt het 

verloop van planning en realisatie over de tijd met daarbij de consequenties voor 

materiaalplanning voor de vijf materialen kort weergegeven, daama wordt een indicatie van de 

kwaliteit van de optieplanning gegeven. In appendix 17 staan voor ieder materiaal zijn voor 

planning belangrijke kenmerken, door welke optie uit welke feature hij aangestuurd wordt, de 

15 

16 

MAPE = gemiddelde absolute percentuele afwijking 

Deze analyse is voor een aantal optics uitgevoerd, maar omdat de POB gegevens van periode 199513 en 119601 

ontbreken worden de recentste 3 perioden met registratie vergeleken met de voorgaande 8 ( 13 • 3 • 2) perioden. 

Analyse en verbetering van de organisatie pagina 51 



Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrij fskunde 

analyse of de planningswijking afhankelijk is mix- of optieplanning en de plan- en 

realisatiegegevens met performance indicatoren zoals hiervoor vastgesteld. 

Kegel/ager 

Planning is structureel hoger dan de realisatie, maar hebben eenzelfde soort verloop. De 

optieplanning in percentages is redelijk, maar in aantallen komt het er op neer dat er ca. 30% 

meer gepland wordt dan benodigd. Leveranciers hebben hier door het grote volwne geen moeite 

mee. 

Kompressor 

Realisatie is over een langere termijn wat lager dan planning. Toch lijken planning en realisatie 

over een langere termijn eenzelfde verloop te hebben. In 30% van de gevallen dat realisatie groter 

dan planning per periode is wordt het tekort in planning direct gedekt door de grootte van de 

veiligheidsvoorraad, deze is zeker niet te groot gezien de lange wijzigingstermijn. De 

materiaalplanner had wat problemen met het op tijd verwerven van de kompressoren. Hiervoor 

voert men per periode bij optieplanning zo'n 75 airconditionings per periode los op. De 

percentage-voorspelling per periode is nog structureel te laag, maar in het uiteindelijke POB 

komt de betreffende optie verhoudingsgewijs nog redelijk goed voor in het betreffende feature. 

Distributiekast 

Planning en realisatie hebben een zeer fluctuerend verloop, waarbij de fluctuatie in realisatie 

groter is dan in de planning. Over langere termijn is de realisatie structureel lager dan de 

planning. De veilgheidstijd is hierdoor niet nodig om de materialen op tijd te kunnen verwerven. 

Vliegwie/huis 

Planning en realisatie hebben een zeer sterk fluctuerend verloop, maar komen over langere 

termijn met elkaar overeen, bij optieplanning is de planningsafwijking ook voor kortere 

tijdsbestekken beperkt. De planningshoeveelheid is afhankelijk van de som van twee opties, 

waarbij de invloed van optie MMOTPTOZB geringer is dan MMOTPTOMB. De eerste heeft een 

nogal wat grotere planning en de tweede een lagere planning over langere termijn. 

Dakplaat 

Planning en realisatie fluctueren veel. Op optieplanningsniveau hebben planning en realisatie 

eenzelfde verloop, op materiaalplanningsniveau is realisatie echter structureel groter dan de 

planning. In ca. 30% van de gevallen waar realisatie groter is dan planning is de 

veiligheidsvoorraad groot genoeg om dit op te vangen. Mede door de veiligheidstijd zijn er geen 

'onoverkomelijke' verwervingsproblemen, maar moet de materiaalplanner nogal wat moeite 

doen om de planning bij te sturen. 
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Voor de onderzochte materialen wijken planning en realisatie per periode nogal eens van elkaar 

af, maar zijn er geen onoverkomelijke materiaalverwervingsproblemen, ondanks dat de 

veiligheidsvoorraden en veiligheidstijden zeer beperkt zijn. 

tabel 3. 6 indicatoren p/anningskwaliteit optieplanning voor de 5 gese/ecteerde materialen 

optic volume MAPE eerste MAPE laatste MAPE eerstc MAPE laatste %dat %dat 

8 perioden 3 perioden 8 perioden 3 perioden planning- planning-

voor de voor de voor de voor de afwijking afwijking 

planning in planning in planning in planning in afhankelijk afhankelijk 

aantallen aantallen percentages percentages van mixplan van optieplan 

is is 

AAS1139 hoog 41 25 7 6 79 21 

ZTMPMAC hoog 33 10 22 6 42 58 

MMOTPTOMB laag 64 32 58 44 31 69 

MMOTPTOZB laag 167 50 133 53 29 71 

ST-KAB laag 60 31 43 41 49 51 

Als men vervolgens alleen naar de planning van de betreffende opties kijkt, waarvan de 

indicatoren weergegeven zijn in tabel 3. 6, kan geconcludeerd worden dat: 

• Planningsafwijkingen voor de drie laag geplande opties zijn relatief groter dan voor de 

twee hoog geplande opties. 

• De invloed van optieplanning voor de drie laag geplande opties lijkt wat groter dan voor 

twee hoog geplande. 

• Men is in de tijd beter voor deze materialen gaan plannen. Zowel voor het resultaat van 

de planning (de MAPE's voor de aantallen) als de aansturing hiervan (de MAPE's voor 

de percentages). 

Vervolgens is een grotere steekproef gedaan in hoeverre de optieplanning aan verbetering van 

de planning kan bijdragen in vergelijking tot de volume- en mixplanning, dit gerelateerd aan het 

volume van de betreffende optie. Deze steekproef is gebaseerd op de planningsgegevens van 40 

optie-serie combinaties 17 over alle markten uit 12 van de kritieke features. 

De resultaten van deze steekproef zijn weergegeven in appendix 18 en samengevat in tabel 3. 7. 

Per optie-serie combinatie is naast de hiervoor weergegeven indicatoren ook een indicatie voor 

de kwaliteit van de planning weergegeven. Deze is vastgesteld op basis van een subjectieve 

interpretatie op basis van grafieken zoals voorgesteld in appendix 13. Een indicatie voor een 

goede planning is dat de planning over langere termijn het verloop in realisatie goed volgt. Het 

gaat er dus om ofhet patroon in de realisatie op basis van de planning verwacht kan worden. Dus 

de realisatie moet zich voordoen als stochast om de planning en de planning moet dus niet een 

17 inclusief de optics van de 5 geselecteerde materialen 
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tabel 3. 7 resultaten steekproef naar kwaliteit van de planning 

lndicatie kwaliteit plan lndicatie kwaliteit plan Percentage dat 

in aantallen (in in percentages (in plannings-

percentage per volume- percentage per volume- afwijking 

categoric) categoric) afhankelijk is 
van: 

Volume MAPE MAPE goed matig slecht MAPE MAPE goed matig slecht mix- optic-

eerste 8 laatste 3 eerste 8 laatste 3 plan plan 

perioden perioden perioden perioden 

voor de voor de voor de voor de 

planning planning planning planning 

in in in in 

aantallen aantallen percen- percen-

tages tages 

Laag 85 41 45 30 25 71 62 60 25 15 31 69 
volume 

(gem. 
realisatie 
s; 60 per 
periode) 

Hoog 29 17 55 25 20 21 11 65 10 25 55 45 
volume 
(gem. 

realisatie 
> 60 per 
periode) 

Totaal 55 28 50 28 22 45 35 62 18 20 44 56 

te grote structurele afwijking hebben. 

Op basis van de steekproef kan geconcludeerd worden dat voor 60% van de opties ( optie

voertuig-combinaties) goed gepland wordt, <lat er voor circa 20% van de opties matig gepland 

wordt en dat er voor circa 20% van de opties niet goed gepland wordt. Deze verdeling komt ook 

voor als men de opties met een hoog volume en een laag volume apart beschouwd. Echter voor 

opties met een hoog volume is de planningsafwijking zowel in volumen als in optiepercentages 

gemiddeld lager dan voor laag geplande opties. 

Het resultaat van het hele planningsproces van optie- en mixplanning geeft per optie een nogal 

grote planningsafwijking waar optie- en mixplanning beide voor circa 50% oorzaak van zijn. 

Voor opties met een laag volume is de optieplanning hier meer oorzaak van, voor opties met een 

hoog volume is de mixplanning hier meer oorzaak van. 

Ook kan geconcludeerd worden <lat men over de tijd beter is gaan plannen. De MAPE's van de 

laatste 3 perioden zijn kleiner dan die van de 8 perioden daarvoor. 
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lrekte lnformatle over mogelljke 
conflguratln 
Voorspellingsverantw oordelijke 
vestigingen 

(Verkopende organisaties) 

periodiek 
terugk ppeling 

kwaiteit 
voors lingen 

nformatle over komende ordere 
Senior order consultants en Demand 

Manager 

wlnnen voorspelllngs lnfonnatle 
over aantallen BS en hun mogelljke 
conflguratln 

(BLD-Orderhandling en Shipping; 

BLD-Demand Management) 

wekelijks 

Hoofd A"ograrnnng en A"ograrnnng 

consultant 

(BLD-A"ograrnnng) 

wekelijks 

amenstelllngen BS-en 
A"oduct Services manager 

(A"oductmanagementen 

planning) 

periodiek 

aterlaalplannlng■problemen op 
optle-voertulg-comblnatles 
Hoofd A"oduktie Besturing 

(A"oduktie Besturing) 

wekelijks 

rdelljke 
lngsproce■ 

Ordinator 

nd Management) 

nalyseren kwalltelt 
optleplannlng 

------1 A"ogramming consultant 
(BLD-A"ograrnnng) 

periodiek 

egeven■ over wetgevlng die 
lnvloed heeft op ordering 
Hoofd technische externe relaties en 

homologatie 

(Externe relaties en homologatie) 

periodiek 

arktverwachtlngen 
produktconflguratl•• op de lange 
tennljn 
A"oduct planning manager 

(A"oduct management en planning) 

periodiek 

jiguur 10 structuur in het optieplanningsproces 

echnlsche produktle problemen 
Hoofd projekt voorbereiding en 

coOrdinatie 

(A"ojekt voorbereiding en coOrdinatie) 

periodiek 

3. 7 Verbeteren van de organisatie, werkwijzen en besluitvorming 

Zoals uit de analyse is gebleken is er een gebrek aan forrnaliteit en gegevensuitwisseling in de 

structuur van het optieplanningsproces. In onderstaande paragrafen wordt een structuur voor de 

organisatie en werkwijzen weergegeven die hierin verbetering aanbrengt, deze is samengevat in 

jiguur 10. In de structuur wordt ook de organisatie van de feedback relaties ( die de 

besluitvorrning ondersteunen) besproken. 

Een probleem in het optieplanningsproces is dat er geen hoofdverantwoordelijke voor het proces 

is. Volgens het principe van resultaat gerichte bedrijfsvoering [MULD95] moet een functionaris 

die het proces uitvoert hier ook verantwoordelijk voor worden gesteld. In dit geval is dat de 

forecast coordinator van BLD-Demand Management. De werklast van deze functionaris is groot, 

daarom moet deze de informatie zoveel mogelijk centraal aangedragen krijgen. 

Het POB wordt iedere periode opnieuw geformeerd, in een periode kunnen de planorder 

configuraties gewijzigd worden. Wekelijks heeft het POB invloed de materiaalbehoefte planning. 

De informatie om de planning van optiepercentages mee te kunnen wijzigen, moet de forecast 

coordinator periodiek krijgen. Dit zo kort mogelijk na de periodieke planorder formatie, zodat 
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hij daar zo goed mogelijk (registratief) rekening mee kan houden tijdens de daaropvolgende 

planorder formatie. Wekelijks moet hij informatie krijgen die materiaalplanning op de korte 

termijn kan bijsturen. 

3. 7.1 Organisatie en werkwijzen binnen BLD 

BLD-programming herziet wekelijks het mix-plan en heeft soms inzicht in mogelijke 

configuraties. Hierover wordt wekelijks in de review meeting met diverse betrokkenen 

gesproken. De forecast coordinator moet deze informatie krijgen van BLD-programming op 

wekelijkse basis, zo kort mogelijk na de review meeting waar het hoofd BLD-programming aan 

deelneemt. 

Wekelijks hebben de senior (groepsleiders van de) orderconsultants en de demand manager op 

donderdag een vergadering waarin komende orders besproken worden. Deze informatie reikt 

vaak tot op welke BS deze georderd worden maar niet of deze voor planning kritieke opties 

bevatten. Het is daarvoor nodig <lat de forecast coordinator hen informeert welke opties op welke 

hoofdtypes door hem als plankritiek worden gezien en <lat de orderconsultants navraag doen bij 

de vestigingen als zij denken een order te gaan verwerven met die opties. De forecast coordinator 

moet de orderconsultants ook informeren over bestaande planproblemen op <lat moment, zodat 

de orderconsultants inzicht krijgen door welke opties zij lange levertijden kunnen verwachten 

bij slechte planning. 

BLD-programming wisselt informatie voor planning uit met de verkopende organisaties. Het is 

belangrijk om de verkopende organisaties betrokken te houden, zodat zij het nut van hun bijdrage 

bij optieplanning voelen. In ieder geval moet iedere periode daadwerkelijk een optieboek naar 

hen opgestuurd worden of in ieder geval een reden doorgeven waarom men in een bepaalde 

periode geen optieboek zal krijgen. Bij het optieboek moet men een motiverende brief schrijven 

met planningsproblemen die zich op <lat moment bij ELD voordoen voor de voertuigen van de 

betreffende verkopende organisatie en aangeven waar extra aandacht van de verkopende 

organisatie voor nodig is. De vestigingen moeten hierbij extra gewezen worden op welke opties 

op welke hoofdtypes (en daarmee welke BS-en) op <lat moment kritiek voor een goede planning 

ZlJn. 

De forecast coordinator moet periodiek, na het formeren van het maken van een nieuwe 

download uit het VOB en POB (appendix 6) analyseren wat de huidige kwaliteit van het 

optieplan is, en of dit met optieplanning ( of mixplanning) kan worden bijgestuurd en voor welke 

optie-voertuig combinaties dan wel. Dit moet ook worden gespecificeerd per markt, zodat men 

de kwaliteit van het optieplanningsproces aan de verkopende organisaties kan terugkoppelen, 

zodat zij weten waar ze extra aandacht aan moeten besteden. 
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Doordat de werklast van de forecast coordinator groot en deze analyse toch redelijk veel tijd kost 

zou iemand anders beter deze analyse voor hem kunnen doen. Bij BLD-programrning heeft men 

al ervaring om de kwaliteit van plannen te analyseren. Een programming consultant hiervan is 

daarom de meest aangewezen persoon om dit te doen. Als BLD-programrning deze analyse gaat 

doen, verkrijgt zij ook direct inzicht in welke informatie voor optieplanning benodigd is en kan 

deze dan vervolgens bij de verkopende organisaties proberen in te winnen. 

3.7.2 lnformatie uitwisseling met de verkopende organisaties 

Zoals hiervoor aangegeven moeten verkopende organisaties informatie over de configuraties van 

komende orders aan BLD-programming en de order consultants doorgeven. Plotselinge 

wijzigingen in configuraties door bijvoorbeeld verkoop acties moet een vestiging op eigen 

initiatief aan BLD melden. Dit buiten gangbare voorspelling op de optieboeken om. 

Het volgende punt is wie er in de vestigingen verantwoordelijk is voor het verstrekken van de 

voorspellingsgegevens. De marketing functionarissen hebben een te lange termijn visie, het gaat 

met name om de forecast voor de komende drie perioden. Zij hebben weinig gevoel voor de 

(technische) configuraties van de orders. Daardoor moet de verantwoordelijke minstens inzicht 

in de ordering van zijn verkopende organisatie hebben. Is er binnen een vestiging niemand 

specifiek verantwoordelijk voor planning dan is het hoofd van of een orderconsultant in de 

verkopende organisatie de meest aangewezen persoon. 

3.7.3 Planningsproblemen bij materiaalplanning en -verwerving 

Als materiaalplanners problemen hebben met de verwerving van een bepaald materiaal, moeten 

zij achterhalen of dit een planningsprobleem is dat door de planning bij BLD wordt veroorzaakt. 

Een juiste procedure daarbij is de volgende: 

• Eerst controleren of het geen bevoorradingsprobleem is, c.q. dat de leverancier zich aan 

zijn levertijd houdt en dat het betreffende materiaal juist gebruikt wordt. Dit laatste 

betekent dat hij moet nagaan of men dat materiaal niet oneigenlijk gebruikt in produktie 

en dat de voorraad met juiste aantallen wordt afgeschreven. 

• Daarna nagaan of er een behoefte probleem is. Dit betekent dat hij moet controleren of 

de explosiefactoren in de stuklijst toepassingen juist zijn en dat de betreffende 

stuklijsttoepassingen nog geldig zijn. Daarbij moet gecontroleerd worden of de behoefte 

door truck-order-configuraties gebruikt wordt en niet door behoefte van derden. 

Is bovenstaande gecontroleerd dan moet de materiaalplanner zijn probleem doormelden aan zijn 

groepsleider. Deze bespreekt wekelijks zijn problemen met het hoofd produktie besturing. Deze 

kan dat materiaalplanningsprobleem vertalen in een probleem in een bepaalde optie-voertuig 

combinatie. 

Wekelijks bespreekt het hoofd produktie besturing met de demand manager en de slotter van 
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Demand Management wat de te produceren hoeveelheid en de mix daarvan op de korte termijn 

is. Na deze bijeenkomst zijn de materiaalplanningsproblemen op de korte termijn duidelijk. Deze 

moet de demand manager 6f het hoof d produktie besturing daama aan de forecast coordinator 

doormelden. Omdat het hoofd produktie besturing ook de hiervoor genoemde 

materiaalplanningsproblemen moet doormelden, kan deze dat het beste doen. 

Het hoofd produktie besturing moet dus wekelijks materiaalplanningsproblemen met de forecast 

coordinator bespreken, zodat deze daar in de planning rekening mee kan houden. Om de analyse 

naar de oorzaak van de planningsafwijking te ondersteunen moet de programming consultant bij 

deze bijeenkomst aanwezig zijn. 

In het volgend hoofdstuk wordt beargumenteerd dat het voor een goede werking van de POFM, 

om een goede planning te krijgen, belangrijk is om kritieke features per hoofdtype vast te stellen. 

Hiervoor is het belangrijk dat het hoofd produktie besturing periodiek, zo kort mogelijk voordat 

de planorder formatie wordt begonnen, betrokken ken wordt, om vast te stellen welke features 

op dat moment op welke voertuigen belangrijk zijn. 

3. 7.4 lnformatie over wetgeving 

Wetgeving heeft invloed op orderconfiguraties op de lange termijn. Het is dan ook belangrijk dat 

de forecast coordinator ge1nformeerd wordt over wetgeving die reeds bestaat, die verandert gaat 

worden en die in de maak is. De forecast coordinator moet periodiek, zo kort mogelijk na een 

planorder formatie, met het hoofd technische externe relaties en homologatie gei:nformeerd 

worden over wetgeving die binnen 13 perioden de ordering bei:nvloedt. 

3.7.5 Produktconfiguraties op de lange termijn 

Nieuwe hoofdtypes, BS-en en opties hebben geen historie beschikbaar. De afdeling Product 

management en planning is de enige die een voorspelling kan geven als het nieuwe hoof dtype 

binnen de planningshorizon van eenjaar valt en de vestigingen hier nog geen BS-en voor hebben. 

Ook voert deze afdeling onderhandelingen met verkopende organisaties wat al dan niet in hun 

BS-en tegen welke prijs opgenomen wordt en heeft zodoende inzicht in de voor ordering 

gewenste configuraties. Deze afdeling is ook betrokken bij alle nieuwe features en opties die 

ontwikkeld worden en heeft daarbij een inzicht in de ordering hiervoor. Het is daarom belangrijk 

dat de Product Planning Manager van deze afdeling iedere periode, zo kort mogelijk na planorder 

formatie, de forecast coordinator inf ormeert over de marktverwachtingen die binnen 13 perioden 

invloed op de mogelijke produktconfiguraties heeft en dat hij een voorspelling hiervan, gefaseerd 

over de tijd weergeeft. 
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3. 7.6 Technische produktie problemen 

In produktie worden technische problemen met reeds gebruikte material en of nieuwe material en 

projectmatig opgelost. Aangezien men geen inferieure produkten wil maken, kunnen benodigde 

componenten dan soms tijdelijk niet gebruikt worden. De afdeling project voorbereiding en 

coordinatie kan aangeven wanneer bepaalde materialen (weer) in produktie worden genomen, 

dus vanaf wanneer men kan orderen op een bepaalde optie. Het is daarom belangrijk dat het 

hoofd project voorbereiding en coordinatie periodiek, zo kort mogelijk na planorder formatie met 

de forecast coordinator bespreekt wanneer materialen vrijgegeven worden om in produktie 

gebruikt te worden. De forecast coordinator moet deze problemen op bepaalde materialen zelf 

vertalen naar optie-voertuig-markt combinaties. 

3. 7. 7 Samenstellingen van BS-en 

Optieplanning wordt bepaald door de percentage-plannen per optie per BS. Wat voor welke 

verkopende organisatie als mogelijke keuze is vrijgegeven ligt vast in zijn BS-en. De BS

structuur is voor BLD echter een gegeven, de inhoud wordt bepaald door de verkopende 

organisaties zelf en de afdeling Product management en planning. Deze afdeling moet ervoor 

zorgen dat de BS-en en de daartoe behorende technische structuur correct zijn. 

Tijdens het formeren van planorders komen er nogal eens fouten in de BS-structuur naar boven. 

De forecast coordinator moet deze dan ook periodiek aan de Product Services Manager van deze 

afdeling terugkoppelen. Tijdens het formeren van planorders worden er vaak meer varianten 

aangeboden dan in daadwerkelijke klantorders gevraagd worden. Als men fouten in 

orderconfiguraties voortijdig kan ontdekken dan heeft men ook bij ordering minder problemen. 

De Product services manager moet vervolgens de forecast coordinator inlichten over problemen 

die hij zelf geconstateerd heeft met de structuur van de BS-en op dat moment, zodat de forecast 

coordinator daar rekening mee kan houden. De afdeling Product management en planning is er 

in moet er in ieder geval voor zorgen dat de BS-en ook voor (optie-)planning geschikt zijn. Zij 

zien momenteel dat zij enkel voor ordering verantwoordelijk zijn. Echter, zolang de forecast 

coordinator zelf geen aanpassingen aan de BS-structuur kan en mag aanbrengen en de POFM niet 

met fouten in deze structuur kan omgaan, moet de verantwoording elders gelegd worden. Als 

men in de toekomst BS-en voor planning (gedeeltelijk) los zou willen koppelen van de BS-en 

die voor ordering gebruikt worden18 moet men deze stelling herzien. 

3.8 Verbeteren van de voorspelmethoden 

De voorspelling van de optiepercentages wordt aan de hand van de optieboeken gedaan. Deze 

zou door de volgende punten verbeterd kunnen worden: 

18 Ats men het niveau van planning aan zou willen passen. 
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• Het geven van de reden achter de grootte van het percentage de voorspelling van de 

verkopende organisatie en het plan van BLD. Dit geeft BLD inzicht in ontwikkelingen 

in de markt van de verkopende organisatie. Het geeft de verkopende organisatie inzicht 

in de reden van het huidige plan en kan hiervan de juistheid beoordelen. 

• Omdat BLD met name de forecast voor de komende 3 perioden wil weten, moet men dit 

ook op het optieboek in de header weergeven en niet vragen om de forecast voor de 

komende 13 perioden. Verkopende organisaties betrekken dan meer hun verwachte 

orders als dat zij een gemiddelde voor het hele komend jaar proberen te geven. 

• De weergave van het orderverloop op het optieboek geeft te veel detail over komende 

orders. In plaats van twee kolommen voor de toekomst en twee voor het verleden, kan 

men beter een gedetailleerder zicht over het orderverloop in het verleden hebben. Het zou 

daarom beter zijn om drie kolommen zicht op het verleden te hebben, met per kolom het 

gerealiseerde percentage per kwartaal en een kolom voor alle orders voor het komend 

Jaar. 

• Het weergeven van een statistische voorspelling. De forecast coordinator moet hier dan 

wel mee leren omgaan en er moet voldoende (representatieve) historie beschikbaar zijn. 

Men kan in ieder geval ter ondersteuning van de planning een statistische voorspelling 

in het FRANS weergeven. Een voorbeeld hiervan is in appendix 16 opgenomen. 

De voorspellingen zouden kunnen verbeteren als men ondersteuning zou kunnen geven om de 

percentages beter op relaties in de MUI af te stemmen. Dan zullen de geformeerde planorders 

meer met de verhoudingen tussen de geplande percentages binnen features overeenkomen. 

Fleetorders veranderen de verdeling van de benodigde ( en daarmee de geplande) configuraties 

veel. Planning voor fleet-orders moet men dan ook rechtstreeks in het POB doen en niet op basis 

van percentage-voorspellingen. BLD-programming en de orderconsultants hebben soms 

informatie over komende grote incidentele orders. Informatie over dit soort komende orders moet 

zo spoedig mogelijk aan de forecast coordinator worden doorgegeven. Voorwaarde is wel dat 

men enig zicht heeft op de door de fleetowner gewenste configuratie. 

Deze fleet-orders vervuilen ook de historie van de dealer (stuksgewijze) verkoop. Men moet de 

planning van grote orders van 'normale' orders scheiden19
• In de huidige programmatuur zou men 

dat kunnen doen door fleetorders op een BS los van de overige BS-en te registreren. 

Men heeft vaak maar een beperkte historie voor een optie beschikbaar, dit zou men als volgt 

kunnen verbeteren: 

• Men zou de historie en het geplande percentage bij opvolgende BS-en van een optie 

19 
Hierbij moet men wet een criteria voor groot en incidenteel bepalen. 
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kunnen ovememen door verwijzingen tussen de opties van verschillende BS-en op te 

nemen.20 

• Indien nieuwe BS-en21 op andere al bestaande BS-en lijken zou men verwijzingen tussen 

de opties hiervan kunnen maken om de historie over te nemen. 

• Zorg ervoor dat de geplande percentages van de opties niet verloren gaat bij wissel van 

een basis-optie met een niet-basis optie. 

Voorspellen voor opties per BS is zeer lastig. Uit gesprekken met de voor forecast 

verantwoordelijken in verschillende vestigingen is gebleken dat zij nauwelijks of niet de opties 

kunnen voorspellen voor BS-en met een totaal aantal orders over afgelopenjaar kleiner dan 10. 

Terwijl als deze 10 stuks overschreden worden, zij redelijk inzicht in de produktconfiguraties en 

verwachtingen daarvan hebben. Het lijkt dan ook verstandig om BS-en die minder dan 10 stuks 

order historie samen te nemen als deze technisch gezien op elkaar lijken. Dit betekent vaak het 

samennemen van BS-en met een verschillend motorvermogen. 22 Gaat de orderhistorie van een 

BS boven de 10 stuks, dan zouden de vestigingen er op tegen zijn om de BS-en samen te nemen, 

omdat hun orderbeleving dan teveel wordt aangetast. 

Als men een percentage per BS voorspelt, dan heeft het afrondingsalgoritme tijdens planorder 

formatie bij lage BS aantallen een grote invloed, zeker voor opties met een laag percentage. Als 

men de planning van een optie over alle BS-en van een hoofdtype bij elkaar optelt dan neemt dit 

effect niet per definitie af. 

De twee alinea's hiervoor zetten vraagtekens of optieplanning per BS de juiste is en daarmee aan 

een van de uitgangspunten van dit project. Dit rapport gaat verder niet in op het niveau van BS

en waarop men moet voorspellen, maar is zeker een aanbeveling voor verder onderzoek. Men 

moet echter wel in gedachte houden als men de BS-en teveel gaat samennemen dat de 

voorspellingswaarde van de vestigingen ook minder wordt. In de huidige situatie hebben zij nog 

een zinvolle bijdrage. 

3.9 Meting van de kwa/iteit en verbeteren van de feedback met Produktie Besturing 
en de verkopende organisaties 

Produktie besturing heeft weinig inzicht in de omvang van de planningsafwijking ( door 

optieplanning) waarmee zij moet kunnen omgaan. Verkopende organisaties hebben weinig 

inzicht in de grootte en de gevolgen van de planningsafwijking die door hun voorspellingen 

20 

21 

22 

Men moet dan wel de historic als percentage binncn een feature ovememen en niet als gctcld aantal gedeeld door het 
totaal aantal orders voor die BS. 

Al of niet gebaseerd op nieuwe hoofdtypes. 

Zo heeft men voor het hoofdtype van de FAS85 per BS voor de vestiging Belgie een zcer kleine orderhistorie, neemt 

men deze cchter samen dan komt men over de 30 stuks. Hier kan men wcl ecn goede voorspelling op geven. 
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ontstaan. De aanpassingen aan het FRANS, die in appendix 16 zijn weergegeven, geven hier 

ondersteuning bij. 

Momenteel geven BLD, Produktie Besturing en de verkopende organisaties elkaar zeer beperkte 

terugkoppeling over de kwaliteit van de planning en de gevolgen daarvan. Dit wordt grotendeels 

veroorzaakt door het niet uitwisselen van informatie. In de vorige paragrafen zijn hiervoor 

verbeteringsmogelijkheden aangegeven. 

3.10 Verbeteren van de feedback met de verkopende organisaties en het gebruik van 
informatie systemen daarbij 

De voorspellingen van de verkopende organisaties worden door het plan van BLD overschreven. 

De verkopende organisaties kunnen niet zien of zien wat hun eigen fouten in de voorspelling is 

en ook niet of BLD hun voorspelling juist gei"nterpreteerd heeft. Daarbij weten beide niet wat de 

reden van het geplande percentage was en of dit nog geldig is (zie ook paragraaf 3.8). Hiervoor 

moet het mogelijk worden dat de vestiging zijn oude percentage kan terug zien en dat een 

annotatie bij een percentage weergegeven kan worden. Hierdoor kan een verkopende organisatie 

ook een trend in een voorspelling laten, dit los van het plan bij BLD. Bij deze het voorstel om 

in plaats van de huidige kolommen OLD en NEW (appendix 5) de volgende kolommen weer te 

geven: 

• OLD BLD plan: het laatste plan voordat een optieboek naar de vestiging wordt gestuurd 

• OLD sales organisation: de voorspellingswijziging die de sales organisatie daar toen op 

gemaakt heeft 

• NEW BLD plan: wat de forecast coordinator nu als plan heeft 

• NEW sales organisation: wat de sales organisatie denkt dat dat plan moet zijn 

• Annotatie BLD plan: reden van de waarde van het nieuwe BLD plan 

• Annotatie sales organisation: reden van de aanpassing op het plan van BLD 

Het is hierbij noodzakelijk om de oude gegevens te bewaren en in een overzicht te kunnen 

presenteren. De weergave en overdracht van gegevens op papier wordt nu dus een wel zeer 

bewerkelijke taak. Het is dan ook verstandig om de gegevens elektronisch te communiceren. Dit 

heeft ook als voordeel dat men geen stapels papier over de post hoeft te sturen, waardoor de 

reactietijd sneller kan zijn. 

Het is ook haalbaar om de gegevens elektronisch te communiceren omdat alle vestigingen reeds 

op het mainframe van DAF zijn aangesloten. Gaat men daadwerkelijk elektronisch 

communiceren, dan zou men het periodieke proces (behalve de terugkoppeling van de kwaliteit 

van de voorspelling) los kunnen laten. Verkopende organisaties zouden dan op eigen initiatief 

de voorspelling kunnen aanpassen en na een aanpassing van de planning deze kunnen versturen. 
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Om de verkopende organisaties betrokken te houden zou men dan nog steeds periodiek aan de 

verkopende organisaties moeten vragen om de forecasts opnieuw te herzien. 

Analyse en verbeterlng van de organlsatle paglna 63 



Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrijfskunde 

Analyse en verbeterlng van de organlsatie pagina 6ll 



Business Logistics Department 

Hoofdstuk 4. Analyse en verbetering van lnformatie
Systemen 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden problemen met en voorstellen ter aanpassingen van de programmatuur 

van twee voor optieplanning belangrijke informatie-systemen beschreven. Hierbij wordt eerst 

de programmatuur die planorders formeert behandeld, daarna het FRANS. 

4.2 Formatie van planorders 

Om van percentageplanning per BS te komen tot planorders worden er, zoals beschreven in 

paragraaf 2.6, globaal gesproken twee taken uitgevoerd: 

• Vermenigvuldiging van optiepercentages en BS-aantallen per periode om tot BS-optie

aantallen per periode te komen. Dit wordt gedaan door een afrondingsalgoritme. 

• Van BS-optieaantallen worden planorders geformeerd. Dit wordt gedaan door de 

Planorder Formatie Module. 

Hiema wordt de juistheid van de werking van beide delen besproken. 

4.2.1 Kwaliteit afrondingsa/goritme 

De werking van het afrondingsalgoritme ter formatie van aantallen selectiecodes over de tijd 

wordt in appendix 19 door een voorbeeld geillustreerd. Globaal beschreven kent men per periode 

zoveel mogelijk gehelen toe aan het produkt van het periode-aantal en het optiepercentage. 

Vervolgens kent men aan de meest waarschijnlijke optie23 eenheden toe. Het algoritme in de 

programmatuur werkt zoals gespecificeerd. 

In het huidig gehanteerde algoritme wordt de eerste toekenning van een selectiecode naar achter 

in de tijd geschoven. In het voorbeeld ziet men voor de optie met een planning van 2% dat de 

eerste toekenning niet in de eerstkomende maar in de tweede periode plaatsvindt. Men wil de 

eerste behoefte voor laag geplande opties echter zo vroeg mogelijk in de tijd zien, zodat men 

voor materiaalverwerving in ieder geval de bijbehorende materialen heeft verworven als er voor 

een die bepaalde optie een order komt. 

23 Een optie wordt waarschijnlijker naannatc hij over de perioden minder toekenningcn heeft gchad dan dat het produkt 
van BS-aantallen en optiepercentages groot is. 
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Als alternatief voor het huidige algoritme kan men in plaats van dat men van voor naar achter 

in de tijd rekent van achter naar voren rekenen. Een voorbeeld hiervan staat in appendix 19. Deze 

rekenwijze heeft een grotere kans om een toewijzing van een laag geplande optie vroeg 

(eerstkomende periode) in de tijd toe te wijzen, maar is hier nog geen garantie voor. Ook zou 

men allereerst de laag geplande opties een eenheid toe kunnen kennen voordat men aan hoog 

geplande opties een eenheid toekent ( dus van lage naar hoge optiepercentages ). Of men kent eerst 

aan opties met een percentage lager dan x-% een eenheid toe en volgt dan de bestaande volgorde 

(dus eerst opties met een heel laag percentage en dan de rest). 

4.2.2 Kwaliteit planorderformatie 

Tijdens mijn projekt is gebleken dat er in de boven- en onderprognoses nogal veel en redelijk 

grote afwijkingen zijn tussen het BS-optieplan en het voorlopig planorder bestand, zie appendix 

20. Het verschil in het BS-optieaantallen bestand en het uiteindelijke aantal scores van een optie 

in het voorlopig planorderbestand wordt veroorzaakt door: 

inputs Planorder Formatie Module (POFM): 

• de optiepercentages zijn niet volledig op de MUI afgestemd 

programmatuur: 

• technische restricties tussen verschillende opties; vastgelegd in de inzetregels 

• feature vo/gorde waarin opties aan een planorder worden toegewezen; vastgelegd in de 

COEC- en TBEP-tabel 

De vraag is nu hoe goed de programmatuur van het formatieproces is en waar de afwijkingen 

door verooaaakt worden. 

4.2.2.1 Verificatie van de werking van de POFM 

De taak van de POFM is om maakbare selectiecodepaketten uit de BS-optieaantallen te maken. 

De order uit het VOB met ordernummer 685710, van BS F916W00 uit Frankrijk is als 

selectiecodepakket aan de POFM aangeboden. De POFM configureerde hieruit een order met 

exact die zelfde selectiecodes. Geconcludeerd kan dus worden dat de POFM goed aan zijn taak 

voldoet. 

Aan de hand van de PEKO kan men verifieren of de optiepercentages van een BS bij formatie 

overeenkomen met de geformeerde aantallen van 100 orders. Komen de percentages en de 

geformeerde aantallen niet overeen dan is dit een indicatie dat voor de betrokken opties de 

percentages niet goed op de relaties in de MUI zijn afgestemd. Uit de PEKO komen MUI-schone 
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optiepercentages, stopt men deze daama weer in de PEKO dan krijgt men vaak weer een redelijk 

aantal wijzigingen. Dit zou dus eigenlijk niet hoeven. In appendix 21 is de analyse aan de hand 

van de PEKO verder uitgewerkt. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de POFM op een niet 

verklaarbare wijze voor een bepaalde combinatie van opties kiest. Hierbij probeert hij in ieder 

geval om MUI-schone orders te maken. Het formatieproces is daarbij afhankelijk van de input 

(de percentages), maar als de optiepercentages op de MUI zijn afgestemd hoeven die niet in 

dezelfde verhoudingen uit de formatie te komen. 

4.2.2.2 POFM input en programmatuur 

Tijdens het formeren van planorders uit het BS-optieaantallen-bestand heeft 10% van de te 

formeren planorders (selectiecodepaketten) problemen bij de formatie. Deze problemen worden 

voor 90% veroorzaakt door onvolledigheden in de inzetregels. 

Inzetregels zijn 'IF .. a .. THEN .. b .. , .. c .. , .. d .. '-regels die de technische restricties van een MUI 

per BS beschrijven. De fouten die door deze regels veroorzaakt worden, komen doordat bepaalde 

selectiecodes in uitgangen van meerdere IF-THEN-regels voorkomen. De restricties kunnen 

tegenstrijdig zijn, de selectiecodes zijn dan over-geconditioneerd. De afdeling Product Services 

probeert dit nu te verbeteren24
• 

Een voorbeeld van de onvolledigheden in de inzetregels, de selectiecodes zijn verklaard in tabel 

4.1: 

IF 1760 THEN 0858 

IF 3926 THEN 0856 

tabel 4.1 verklaring selectiecodes ter illustratie van de onvolledigheid van de inzetregels 

selectiecode van de afkorting optienaam omschrijving optic optic behorende tot feature feature naam 
optic met kolomnummer: 

1760 XC-KAB super space kabine 310 kabine-uitvoering 

3926 780L 780 liter brandstoftank 610 brandstoftankinhoud 

0858 WB380 wielbasis 380 030 wielbasis 

0856 WB350 wielbasis 350 030 wielbasis 

3862 830L 830 liter brandstoftank 610 brandstoftankinhoud 

Als er eerst een keuze voor het feature kabine-uitvoering gedaan wordt en vervolgens voor het 

feature brandstoftank en daama voor het feature wielbasis, dan kan de order niet geformeerd 

worden. Dit had kunnen worden voorkomen als geverifieerd was dat de keuze voor het huidige 

24 Afgesproken is in ieder geval dat nadat de inzetregels verbeterd zijn alle formatieproblemen aan de afdeling Product 
Services worden doorgegeven met een indicatie van de oorzaken. Men kan dan fouten handmatig proberen aan te passen 
(zo kan men ook problemen bij orderformatie tijdens inzet van reele orders voorkomen). 
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feature ook voor keuzes van overige features ( waar nog niet voor gekozen is) kan, dus als er in 

de programmatuur een sturingsvermogen was ingebracht. Er moet in ieder geval een compleet 

en MUI-schoon selectiecodepakket uit komen. Het sturingsalgoritme moet er dan zorg voor 

dragen dat als men een optie voor een bepaald feature kiest dat: 

• Gecheckt wordt op welke vervolgens te kiezen features die keuze invloed heeft. 

• Op welke features die keuzes weer invloed hebben (etc.). 

• Voor het op dat moment te kiezen feature een optie kiezen die aan al die komende keuzes 

kan voldoen. Is deze niet meer beschikbaar op dat moment in de formatieprocedure dan 

is de order nier configureerbaar, men zou dan voor de configuratie van die planorder de 

basis configuratie kunnen kiezen. 

Zo'n sturingsalgoritme zorgt er in ieder geval voor dater altijd een mogelijke keuze gedaan 

wordt, ook als de inzetregels onvolledig zijn. Het bovenstaande voorbeeld had ook opgelost 

kunnen worden door een verandering in de inzetregels: 

IF 1760 THEN 0858 AND 3862 

De overige 10% van de fouten worden veroorzaakt doordat er in een MUI selectiecodes als 

standaard opgegeven zijn, die niet als standaard gebruikt worden. Men spreekt van een standaard 

als een feature maar een optie bevat in de MUI en men hier dus ook nooit een antler voor zal 

kiezen. Tijdens de formatie voegt de POFM deze selectiecodes als laatste toe, zonder een 

keuzemogelijkheid te verifieren. Is er echter toch een andere keuze voor die MUI beschikbaar, 

dan kan de order niet geformeerd worden. Ook komt het voor dat het feature met de standaard 

selectiecode wordt uitgesloten tijdens de formatie om een selectiecode toegewezen te krijgen. 

Men zou beide problemen ook door een sturingsalgoritme kunnen verbeteren, maar dit wordt 

veroorz.aakt door fouten in de MUI. Deze moeten dan daar ook allereerst in opgelost worden. 

Verder is geconstateerd dat de inzetregels een beperking kunnen geven op de configuratie van 

een order los van de MUI. Tijdens de formatie worden door de inzetregels niet alle varianten 

aangeboden die de MUI toestaat. Voor de BS XU95011, met modificatienummer 028 van het 

hoofdtype G4004D, geldig tot periode 9701 kon op basis van een maakbare (MUI-correcte) order 

met in het feature met kolomnummer 423 de optie met selectiecode 1697 niet diezelfde order 

geformeerd worden. Voor dat feature werd de optie met selectiecode 3286 gekozen. 

4.2.2.3 Commerciile versus technische restricties 

Buiten de technische restricties van de MUI om kent men ook commerciele restricties, die men 

per BS kan vastleggen. Commerciele restricties worden niet tijdens planorderformatieproces 

meegenomen. De reden hiervoor tijdens het opstellen van de programmatuur van de POFM was 

dat men marktverwachtingen over de fysieke configuratie van orders enkel door weergave van 
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de optiepercentages wilde laten blijken. De stellingname hier was dus dat alles dat niet door de 

technische restricties gebonden is door de optiepercentages tot uitdrukking moeten worden 

(kunnen) gebracht. Echter, niet het plannings-optiepercentage per optie per BS (input formatie) 

is van belang, maar het percentage voorkomend van een optie binnen een feature in het POB ( de 

output van de formatie ). Het genoemde uitgangspunt is dus niet juist omdat de uiteindelijke 

planorders niet alleen moeten voldoen aan de technisch toegestane combinaties maar ook aan de 

commercieel toegestane combinaties. Bij het vaststellen van de configuratie van verkooporders 

zijn de commerciele restricties namelijk net zo bindend als een technische restricties. 

bruikbaarheid van de commercii!le regels voor planorderformatie: 

Commerciele restricties worden in bestanden vastgelegd als IF-THEN regels. Commerciele 

regels zouden voor planorderformatie gebruikt kunnen worden. De regels hebben niet tot gevolg 

dat orders niet technisch configureerbaar zijn, ze zouden niet voor conflicten bij 

orderconfiguratie. Technisch gezien kan een commerciele regel verschillen qua structuur van een 

technische regel. Technische regels bestaan altijd uit een voorwaarde (een selectiecode in een IF

statement) en een of meer gevolgen ( een of meer selectiecodes voor het bijbehorende THEN

statement). Commerciele regels kunnen echter een combinatie van voorwaarden (een 

selectiecode voor verscheidene IF-statements, waarbij aan alle IF-statements voldaan moet zijn) 

aan een of meer gevolgen (een of meer selectiecodes voor het bijbehorende THEN-statement) 

stellen. 

effect en moeite voor toepassing van het gebruik van commercii!le regels tijdens de 

planorderformatie: 

Voor de DAP voertuigen heeft men momentee/ 1646614 technische regels en 2589 commerciele 

regels. Van alle regels voor orderconfiguratie is dus slechts 1,6%o commercieel. Ze lijken nu dus 

voor de totale configuratie van een order een zeer beperkte rol te spelen. Men heeft echter pas 

sinds januari 1995 de mogelijkheid om deze commerciele regels op te geven. Het is mogelijk dat 

het aantal commerciele regels over de tijd toe kunnen nemen. 

Wil men de commerciele regels toch tijdens de planorderformatie gebruiken dan kost dit voor 

aanpassingen van de programmatuur voor de POFM drie tot vijf weken ontwikkelingstijd van 

een programmeur/analist, dit met name door het verschil in structuur met de technische regels. 

Als men de programmatuur niet aanpast moet men er in ieder geval voor zorgen dat de voor 

optieplanning verantwoordelijke weet wat er in de commerciele restricties staat. Deze moet hier 

dus met door de afdeling Product Services over op de hoogte gehouden worden. 

4.2.2.4 POFMoutput 

De POFM formeert maakbare selectiecodepaketten uit de BS-optieaantallen. Hier wordt echter 
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niet direct rekening gehouden met de meest waarschijnlijke combinaties die in de orders 

voorkomen. Dit is afhankelijk van de volgorde waarin men de features en opties afwerkt. 

Volgorde van features 

De volgorde waarin men aan verschillende features een optie toewijst tijdens de formatie is mede 

bepalend voor de uiteindelijke samenstelling van een planorder. Een eerder gekozen optie kan 

namelijk bepaalde opties uit andere features uitsluiten voor een bepaalde planorder. Een feature 

waar eerder een optie aan toegewezen wordt is minder geconditioneerd dan features waar dit later 

voor gebeurd. De opties van de features die eerst in het formatieproces aan bod komen hebben 

dan ook een grotere kans dat de afwijkingen tussen het BS-optie-aantal en het aantal in het 

geformeerde POB gering is, dan opties van features die later in het formatieproces aan bod 

komen. 

De huidig gehanteerde volgorde ligt vast in de COEC-tabel en TBEP-tabel. TBEP bevat de 

volledige volgorde waarin de COEC als eerste is geplaatst. De inzetregels worden op de inhoud 

van deze volgorde herschreven. De COEC-tabel bevat 19 features die de meeste inzetregels 

bevatten. Deze bepalen dus voor het grootste gedeelte het uiteindelijke resultaat van de 

configuratie. De features zijn in de MUI gerangschikt volgens de volgorde in het Produkt 

Specificatie Hestand (PSB). Tijdens de formatie werkt men eerst de features uit COEC volgens 

PSB volgorde af en vervolgens de overige features uit TBEP welke nog niet door de inzetregels 

van een voorafgaande keuze vastgelegd zijn. 

De volgorde die nu gehanteerd wordt tijdens de formatie is dezelfde als die gebruikt wordt voor 

de configuratie van een klantorder. Dit is gedaan omdat deze volgorde een grote kans heeft om 

MUI-schone configuraties te genereren. Het is echter nietjuist om de ordering-volgorde volledig 

leidend te laten zijn om materiaalverwerving mee aan te sturen. 

Het moet dus mogelijk worden om de featurevolgorde voor de POFM te bepalen. Allereerst moet 

men vaststellen op welk niveau men de formatievolgorde wil vastleggen. De mogelijke keuzes 

zijn hier per BS, per hoofdtype over alle hoofdtypes. De formatie vindt plaats per BS, een BS 

bevat beperkingen voor welke features een keuze gedaan mag worden, zij kunnen een standaard 

optie aan een feature toekennen. De technische restricties en relaties tussen verschillende opties 

liggen echter geheel vast in het hoofdtype, deze bepalen alle mogelijke varianten. Alle BS-en 

binnen een hoofdtype moeten aan dezelfde technische restricties en relaties voldoen. Tussen de 

verschillende hoofdtypes is er veel verschil tussen de technische restricties en relaties van opties. 

Wil men het formatieproces goed kunnen aansturen dan moet men dus hoogstens een volgorde 

per hoofddtype definieren en niet over alle hoof dtypes heen. Om de werklast te beperken moet 

men de volgorde per hoofdtype kunnen opgeven en niet per BS, men kan dan voldoende het 
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formatieproces aansturen. 

De volgorde die men uiteindelijk hanteert moet door trial and error gevonden worden. De 

volgorde van de POFM die het meest waarschijnlijk de materiaalplanning het best aanstuurt is 

moet voldoen aan: 

• Hij moet zoveel mogelijk overeenkomen met de volgorde die tijdens ordering gehanteerd 

wordt, dit legt de volgorde vast hoe men tot daadwerkelijke klantorders komt en hier 

komen dus de meest waarschijnlijke orderconfiguraties uit, met <lien verstande dat tijdens 

ordering de volgorde bij technische restricties repetitief doorlopen wordt. 

• Kritieke features komen zo vroeg mogelijk aan bod. Kritieke features moeten dan ook 

gedefinieerd gaan worden door die features die tijdens de formatie voor een bepaald 

MUI-type als eerste aan bod komen. 

Vo/gorde van opties: 
Een andere mogelijkheid waarmee men de keuzevolgorde kan bepalen is het aangegeven welke 

optie binnen een feature eerst gekozen wordt. In de programmatuur kiest men eerst voor een 

toewijzing aan een selectiecodepakket van de optie met het laagste BS-optie-aantal. Dit gaat 

voorbij aan de opties waarvoor men in ieder geval precies die aantallen terug wil zien in de 

geformeerde planorders25
• Men zou aan deze opties een status van plankritiekheid kunnen geven. 

Men zou dan eerst de plankritieke opties aan een selectiecodepakket moeten toevoegen en daarna 

pas de optie met het laagste BS-optieaanta126
• 

Kritieke features en opties: 
Zoals hiervoor vermeld zijn kritieke features, die features die tijdens de formatie voor een 

bepaald MUI-type als eerste aan bod komen. Dit kan gedeeltelijk los staan van die features die 

nu door Produktie Besturing en BLD als belangrijk ervaren worden. Het zijn specifieke opties 

die materiaalproblemen veroorz.aken en niet zozeer een geheel feature. 

Wei is het zo dat de nu als kritiek aangeduide features die belangrijke opties bevatten, de huidige 

problemen zijn dus analyseerbaar. Uit een recent onderzoek van Produktie Besturing volgt dat 

men planningsproblemen heeft veroorzaakt door de planning van specifieke opties betreffende 

AIRCONDITIONING, MOTOR POWER TAKE OFF-S, EGAZ, AUTOMATISCHE 

VERSNELLINGSBAK, VOIDN ZF INT ARDER, ACHTERAS 2.93, 8.5 TONS VOORAS. 

Daarnaast heeft men met alle opties uit het feature KABINE UITVOERING problemen (lange 

versus korte kabine en slaap versus dagkabine). 

25 

26 

W aarvoor men in icder geval geen boven of onderprognose wil hebben. 

Geeft men binnen een feature meer optics aan als zijnde plankritiek dan zou men van die optics eerst die optic met het 
laagste BS-optieaantal mocten tocvocgen aan het selectiecodcpakket. 
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Als de planningsproblemen echter veranderen dan heeft men geen historie beschikbaar. Men 

moet dus eigenlijk een registratie van a/le opties er op na houden (bijvoorbeeld op tape), zodat 

men bij problemen veroorzaakt door de planning van een specifieke optie kan achterhalen. 

Daarnaast moet men registratie van alle opties van features er op na houden waarvoor Produktie 

Besturing in samenspraak met BLD heeft aangegeven dater 'on-line' extra aandacht vereist is 

voor een goede planning. Hier moet men dus on line (bijvoorbeeld op harde schijf) toegang tot 

hebben, zodat men een de kwaliteit van de planning van al die opties kan volgen. 

De forecast coordinator van BLD-Demand Management besteedt extra aandacht aan de planning 

van de volgende opties: 

• alle opties behorende tot de volgende zeven kritieke features: 

EURO-I/EURO-II, Retarder, Versnellingsbak PTO, Motor PTO, Kabine uitvoering, 

Airconditioning, Snelheidsbegrenzer 

• aan enkele opties behorende bij de volgende zes kritieke features: 

Versnellingsbak, Type achteras, Reductie achteras, Type vooras, Vering vooras, Vering 

achteras 

• een optie buiten de kritieke features om: Mistlampen voor 

Er is dus een verschil tussen wat Produktie Besturing als belangrijk ervaart en aan welke opties 

extra aandacht aan besteedt wordt. Het hoof d Produktie Besturing en de forecast coordinator 

moeten samen vaststellen welke opties op welke voertuigen inderdaad kritiek zijn om goed voor 

te plannen. 

4.3 Analyse en verbetering van het FRANS 

In de rapporten en de programmatuur van het FRANS zijn een aantal gebreken geconstateerd, 

hiema gegroepeerd op de topics interpretatie, fouten in de programmatuur en benodigde updates. 

De gegevens die FRANS heeft opgeslagen zijn wel correct (zie appendix 14). 

4.3. 1 Gebreken bij de interpretatie 

Zoals in hoofstuk 3 is beargumenteerd is het zinvol om performance indicatoren ter 

ondersteuning van de interpretatie weer te geven, zoals in appendix 16 is uitgewerkt. Naast deze 

aanbeveling zijn er een aantal eigenschappen van de programmatuur die de interpretatie 

bemoeilijken. 

Ten eerste, is het FRANS een combinatie van een registratieve en grafische programmatuur, 

respectievelijk Dbase en Harvard Graphics. Harvard Graphics trekt lijnen tussen iedere periode 

waar een waarneming voor aanwezig is. Dit betekent dat voor iedere periode waar de 
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waameming nul is of simpelweg ontbreekt <lat Harvard de lijnen visueel verkeerd weergeeft. Zo 

is de download van het POB van de periodes 199513 en 199601 verloren gegaan, in appendix 

5 kan men zien dat de lijn daar toch doorgetrokken wordt. Het is in ieder geval verstandig om 

na iedere download een back-up te maken van de gegevens27
• 

Bovenstaande wordt veroorzaakt doordat de bestanden die Dbase genereert als input voor 

Harvard deze ontbrekende nullen opneemt als blanks, zie appendix 21. Als de tabellen met nullen 

gevuld worden, zie ook appendix 21, dan geeft Harvard de grafieken wel goed weer. Een 

mogelijke oplossing is dan ook om de module die de tabellen genereert zodanig aan te passen dat 

de tabellen met nullen gevuld worden op de plaatsen van de blanks. 

Ten tweede worden in de grafieken twee verticale assen gebruikt, de linker als y-as voor de 

lijnen, de rechter als y-as voor de staafdiagrammen van de gemiddelden. Deze hebben echter een 

and ere schaal. Het zou een verbetering zijn als beide assen dezelf de schaal zouden hebben. 

Ten derde geeft het FRANS soms negatieve waarden op de verticale assen weer en de onderste 

grafiek, die de planning in percentages weergeeft, heeft een verticale as die soms de 100% 

overschrijdt. Aantallen en percentages zijn echter altijd groter dan nul en de percentages kleiner 

dan 100%. Het zou een verbetering zijn als de assen geforceerd zouden worden op enkel 

positieve waarden en het maximum van de percentage-as 100% zou zijn. 

4.3.2 Fouten in de programmatuur 

Er zijn een aantal fouten in de programmatuur die de juistheid van de gepresenteerde gegevens 

vervormt. 

Ten eerste zijn de berekende gemiddelde waarden van plan en realisatie in aantallen en 

percentages vaak onjuist. Er kon niet achterhaald worden waar dit precies door komt. Daarbij 

vermoed ik <lat FRANS de gemiddelde waarden berekent op grond van de waamemingen. De in 

de vorige paragraaf aangeduide nullen of ontbrekende waarden worden waarschijnlijk bij de 

berekening genegeerd als zijnde een periode-waameming van nul. Een mogelijke oplossing kan 

hier (naast het vullen van de tabellen met nullen) zijn om de gemiddeldes te berekenen op basis 

van het de som van de waamemingen en dit te delen door het aantal perioden van de beschouwde 

tijdspanne. 

Ten tweede kan men de planning en realisatie van een optie over een bepaald aantal op te geven 

hoofdtypes bij elkaar nemen. Soms is echter de weergave over alle hoofdtypes kleiner dan de 

som van zijn deelscopes. Zo was voor de optie AAS1339, de deelscopes van de hoofdtypes 

E00OA tot en met F6004A en F6006A tot en met M9999Z de planning en realisatie in aantallen 

27 
De download momenten staan in appendix 6 beschreven. 

Analyse en verbeterlng van de svstemen paglna 73 



Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrijfskunde 

groter clan voor de totale range van AOOOOA tot en met Z9999Z. Een verklaring hiervoor heh ik 

niet kunnen vinden maar is zeker een aanbeveling om na te trekken. 

4.3.3 Benodigde updates 

Er zijn twee updates in de programmatuur nodig om goed met FRANS te kunnen en te kunnen 

blijven werken. 

Ten eerste kan men momenteel een selectie op een bepaalde optie doen over alle voertuigen uit 

een bepaalde voertuigserie (F65, F75, F85 of F95). Deze serie is gedefinieerd door een maximum 

van vier filters die een deel van de hoofdtypes uit de range van hoofdtypenummers selecteren. 

Omdat er nieuwe hoofdtypes bij zullen komen is vier filters ontoereikend, dit zal moeten worden 

uitgebreid tot 10 filters. 

Ten tweede kan men momenteel de selectie maar doen door het opgeven van een type. Het moet 

soms echter mogelijk zijn om een selectie over meer series te doen, in plaats van de grafieken 

van selecties over een serie visueel bij elkaar op te tellen. Een maximum van 4 series moet dan 

ook opgegeven kunnen worden. 
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Hoofdstuk 5. Conclusies en Aanbevelingen 

5.1 lnleiding 

In dit hoofstuk worden de conclusies uit dit project en aanbevelingen voor verbetering van het 

optieplanningsproces weergegeven. Eerst wordt aangegeven voor welke materialen optieplanning 

het meest relevant is. Daama wordt de kwaliteit van het optieplanningsproces aangegeven. 

Uit een oorz.aak-gevolg analyse en vergelijking van het optieplanningsproces met het analytisch 

principe van voorspellen is gebleken dat de grootste problemen in het optieplanningsproces 

veroorz.aakt worden door: 

• Gebrek aan structuur in de organisatie, werkwijzen en besluitvorming van het 

optieplanningsproces. 

• De voorspellingsgegevens waar de optieplanning op gebaseerd is, zijn onvolledig of 

vervormt. 

• Men weinig inzicht heeft hoe de kwaliteit van het optieplanningsproces vastgesteld moet 

worden. 

• Fouten en onvolledigheden in de POFM en het FRANS. 

Hiema worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gegeven die bovenstaande 

knelpunten kunnen opheffen. 

5.2 Aansturing van de materiaa/behoehe planning voor verschillende materialen 

Optieplanning is het meest relevant voor de materiaalbehoefte planning van ca. 140 van de 

21.000 materialen waar OAF voor plant. De overige materialen hebben een korte 

orderwijzigingstermijn, waardoor de materiaalaanvoer op order plaatsvindt en of een lage waarde 

heeft, waardoor het aanleggen van veiligheidsvoorraad en -tijd minder kostbaar is. Een groot deel 

van de belangrijke materialen kan niet goed door optieplanning worden aangestuurd, doordat zij : 

• Gebruikt worden voor Component Sales, dit is meer afhankelijk van mix- dan van 

optieplanning. 

• Geen stuklijstrelaties (meer) beschikbaar zijn. 

• Hun materiaalbehoefte wordt aangestuurd door opties die standaard in een feature zijn, 

dit is meer afhankelijk van mix- dan van optieplanning. 

Dit komt vooral voor materialen met een laag gepland volume. 
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5.3 Kwaliteit van bet optieplanningsproces 

Een objectieve vaststelling28 van de kwaliteit van de optieplanning wordt geboden door de 

volgende indicatoren in het rapport 'overview per selectioncode' van het FRANS weer te geven 

voor de planning van een optie over bepaalde voertuigen in aantallen en percentages: 

• Relatieve absolute percentuele afwijking tussen plan en realisatie. 

• Gemiddelde absolute percentuele afwijking tussen plan en realisatie, berkend over de 

laatste drie perioden en de perioden daarvoor. 

• Weergave van een indicator die aangeeft in welke mate de planningsafwijking 

veroorzaakt wordt door de volume- en mixplanning versus de optieplanning. 

Deze geven echter niet direct een indicatie ofvoor een bepaalde optie-voertuig combinatie goed 

gepland wordt. Dit moet gedaan worden door een subjectieve interpretatie op basis van deze 

grafieken, waarbij men moet onderscheiden of men de planning goed, matig of slecht vindt. Een 

indicatie voor een goede planning is dat de realisatie zich voordoet als stochast om de planning 

en de planning moet dus niet een te grote structurele afwijking hebben. Deze subjectieve 

interpretatie kan worden verbeterd door de waarden niet alleen een grafische weergave, maar ook 

in aantallen weer te geven. 

Op basis van een steekproef van 40 optie-serie combinaties29 kan geconcludeerd worden dat: 

• Voor 60% van de opties (optie-voertuig-combinaties) wordt goed gepland, er wordt voor 

circa 20% van de opties matig gepland en dat er wordt voor circa 20% van de opties niet 

goed gepland. Deze verdeling komt ook voor als men de opties met een hoog volume en 

een laag volume apart beschouwd. 

• Voor opties met een groot volume is de planningsafwijking zowel in volumen als in 

optiepercentages gemiddeld lager dan voor opties met een klein volume. 

• Het resultaat van het hele planningsproces van optie- en rnixplanning geeft per optie een 

nogal grote planningsafwijking. 

• Optie- en rnixplanning zijn beide voor circa 50% oorzaak van deze planningsafwijking. 

Voor opties met een klein volume is de optieplanning hier meer oorzaak van, voor opties 

met een groot volume is de mixplanning hier meer oorzaak van. 

• Men is over de tijd beter is gaan plannen, gemiddelde absolute relatieve percentuele 

afwijkingen van de laatste 3 perioden zijn kleiner dan die van de perioden daarvoor. 

28 

29 

Ook ter ondersteuning van de subjectieve interpretatie naar de kwaliteit van de planning. 

Van optics uit de belangrijke features, hiervoor is registratie in het FRANS aanwezig. Dit houdt echter ook in dat dit 
de optics zijn waar de meeste aandacht voor goede planning besteed wordt. Voor andere optie-voertuig combinaties 
wordt waarschijnlijk minder goed gepland. 
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5.4 Organisatie en werkwijzen van het optieplanningsproces 

De bij het optieplanningsproces te betrekken eenheden zijn weergegeven in figuur I 0, in 

paragraaf3.10. Verantwoordelijke voor het optieplanningsproces moet de forecast coordinator 

van BLD-Demand Management zijn, omdat deze het proces uitvoert. Omdat hij een grote 

werklast heeft moet hij informatie zoveel mogelijk centraal aangedragen krijgen. Periodiek moet 

hij informatie krijgen die de planning voor belangrijke opties in percentages kan bijsturen. 

Wekelijks moet informatie over komende orders met voor planning belangrijke opties krijgen 

die de planning op korte termijn kan bijsturen. 

Daarbij zijn het niet zozeer features die over alle type voertuigen kritiek zijn, maar opties op 

bepaalde type voertuigen. De forecast coordinator moet in ieder geval de betrokkenen binnen 

BLD op de hoogte houden welke opties op welke voertuigen als kritiek voor goede planning zijn. 

Welke opties dit zijn moet hij met het hoofd Produktie Besturing vaststellen: 

• Wekelijks na zijn bijeenkomst met de demand manager en de slotter moet het hoofd 

Produktie Besturing, de forecast coordinator inf ormeren over 

materiaalplanningsproblemen op de korte en lange termijn. Samen moeten zij vaststellen 

voor welke opties op welke hoof dtypes kritiek voor een goede planning zijn. 

• Voor planorder formatie moet men een volgorde kunnen geven aan features (zie 

paragraaf 5.7.2). Hiervoor moet het hoofd Produktie Besturing (in deze wekelijkse 

bijeenkomst) voor de regeneratie van het POB met de forecast coordinator bepalen voor 

opties van welke features (per hoofdtype) een goede planning het belangrijkst is. 

De forecast coordinator moet periodiek, na het maken van een nieuwe download uit het VOB en 

POB, analyseren wat de huidige kwaliteit van het optieplan is, en of dit met optieplanning kan 

worden bijgestuurd en voor welke optie-voertuig combinaties dan wel. Dit moet ook worden 

gespecificeerd per markt, zodat men de kwaliteit van het optieplanningsproces aan de verkopende 

organisaties kan terugkoppelen, zodat zij weten waar ze extra aandacht aan moeten besteden. 

Doordat de werklast van de forecast coordinator groot is en deze analyse toch redelijk veel tijd 

kost zou iemand anders beter deze analyse voor hem kunnen doen. Bij BLD-programming heeft 

men al ervaring om de kwaliteit van plannen te analyseren. Een programming consultant hiervan 

is daarom de meest aangewezen persoon om dit te doen. Als BLD-programming deze analyse 

gaat doen, verkrijgt zij ook direct inzicht in welke informatie voor optieplanning benodigd is en 

kan deze dan vervolgens bij de verkopende organisaties proberen in te winnen. 

Voorspellingen over aantallen BS-en en hun mogelijke configuraties moet de forecast 

coordinator krijgen van BLD-programming op wekelijkse basis na de review meeting. Komende 

orders met plankritieke opties moeten op wekelijkse basis door de senior orderconsultants en de 

demand manager worden doorgegeven. 
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Het is belangrijk om de verkopende organisaties betrokken te houden, zodat zij het nut van het 

geven van goede voorspellingen bij optieplanning voelen. Iedere periode moet daarvoor 

daadwerkelijk een optieboek naar hen opgestuurd worden of een reden doorgeven waarom men 

in een bepaalde periode geen optieboek zal krijgen. Bij het optieboek moet men een motiverende 

brief schrijven met planningsproblemen die zich op <lat moment bij BLD voordoen voor de 

voertuigen van de betreffende verkopende organisatie en aangeven waar extra aandacht van de 

verlwpende organisatie voor nodig is. De verkopende organisaties moeten hierbij extra gewezen 

worden op welke opties op welke hoofdtypes ( en daarmee welke BS-en) op <lat moment kritiek 

voor een goede planning zijn. 

Nieuwe forecast coordinator moet informatie krijgen om te kunnen plannen voor nieuwe 

hoofdtypes, BS-en en opties. Hiervoor moet hij periodiek, zo kort mogelijk na planorder 

formatie, door de Product Planning Manager geihformeerd worden over de marktverwachtingen 

die binnen 13 perioden invloed op de mogelijke produktconfiguraties worden en <lat hij een 

voorspelling hiervan, gefaseerd over de tijd weergeeft. 

De signalering van technische produktieproblemen is voor optieplanning belangrijk, omdat deze 

vastleggen wanneer er voor bepaalde opties orders kunnen en mogen komen. Het is dus 

belangrijk <lat het hoofd project voorbereiding en coordinatie periodiek, zo kort mogelijk na 

planorderformatie met de forecast coordinator bespreekt wanneer bepaalde materialen 

vrijgegeven worden voor produktie. De forecast coordinator moet deze problemen zelf vertalen 

naar optie-voertuig en markt combinaties. 

Optieplanning wordt bepaald door de percentage-plannen per optie per BS. De inhoud wordt 

bepaald door de verkopende organisaties zelf en de afdeling Product management en planning. 

Deze afdeling moet ervoor zorgen <lat de BS-en en de daartoe behorende technische structuur ook 

voor optieplanning geschikt zijn. Tijdens het formeren van planorders komen er nogal eens 

fouten naar boven. De forecast coordinator moet deze dan ook periodiek aan de Product Services 

Manager van deze afdeling terugkoppelen. De Product services manager moet vervolgens de 

forecast coordinator inlichten over problemen die hij zelf geconstateerd heeft met de structuur 

van de BS-en op <lat moment, zodat de forecast coordinator daar rekening mee kan houden. 

5.5 Voorspellingsmethoden van bet optieplanningsproces 

De voorspelling van de optiepercentages wordt aan de hand van de optieboeken gedaan. Deze 

zou door de volgende punten verbeterd kunnen worden: 

• Het geven van de reden achter de grootte van het percentage de voorspelling van de 

verkopende organisatie en het plan van BLD. Dit geeft BLD inzicht in ontwikkelingen 

in de markt van de verkopende organisatie. Het geeft de verkopende organisatie inzicht 
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in de reden van het huidige plan en kan hiervan de juistheid beoordelen. 

• Omdat BLD met name de forecast voor de komende 3 perioden wil weten, moet men <lit 

ook op het optieboek in de header weergeven en niet de forecast voor de komende 13 

perioden. 

• De weergave van het orderverloop op het optieboek geeft te veel detail over komende 

orders. Het zou beter zijn om drie kolommen zicht op het verleden te hebben, met per 

kolom het gerealiseerde percentage per kwartaal en een kolom voor alle orders voor het 

komend jaar. 

• Het weergeven van een statistische voorspelling. De forecast coordinator moet hier dan 

wel mee leren omgaan en er moet voldoende (representatieve) historie beschikbaar zijn. 

Men kan in ieder geval ter ondersteuning van de planning een statistische voorspelling 

in het FRANS weergeven. 

De voorspellingen zouden kunnen verbeteren als men ondersteuning zou kunnen geven om de 

percentages beter op relaties in de MUI af te stemmen. Dan zullen de geformeerde planorders 

meer met de verhoudingen tussen de geplande percentages binnen features overeenkomen. 

Fleetorders veranderen de verdeling van de benodigde ( en daarmee de geplande) configuraties 

veel. Planning voor fleet-orders moet men dan ook rechtstreeks in het POB doen en niet op basis 

van percentage-voorspellingen. BLD-programming en de orderconsultants moeten informatie 

over komende grote incidentele orders zo spoedig mogelijk aan de forecast coordinator 

doorgegeven. 

Fleet-orders vervuilen ook de historie van de stuksgewijze verkoop. Men moet de planning van 

grote orders van 'normale' orders scheiden. In de huidige programmatuur zou men <lat kunnen 

doen door fleetorders op een BS los van de overige BS-en te registreren. 

Men heeft vaak maar een beperkte historie voor een optie beschikbaar, <lit zou men als volgt 

kunnen verbeteren: 

• Men zou de historie en het geplande percentage bij opvolgende BS-en van een optie 

kunnen ovememen door verwijzingen tussen de opties van verschillende BS-en op te 

nemen. 

• Indien nieuwe BS-en op andere al bestaande BS-en lijken zou men verwijzingen tussen 

de opties hiervan kunnen maken om de historie over te nemen. 

• Zorg ervoor <lat de geplande percentages van de opties niet verloren gaat bij wissel van 

een basis-optie met een niet-basis optie. 

Het niveau van plannen, het plannen van opties per BS, is van invloed op de kwaliteit van de 

plannen en de efficiency om tot die plannen te komen. Dit rapport gaat verder niet in op het 

niveau van BS-en waarop men moet voorspellen, maar is zeker een aanbeveling voor verder 
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onderzoek. 

5.6 Meting van de kwaliteit en feedback relaties 

Bij vaststelling van de kwaliteit van de optieplanning bij BLD moet aan de hand van het FRANS 

gedaan worden. Daarbij moet het FRANS extra ondersteuning bieden bij de interpretatie van de 

gegevens door in paragraaf 5.3 genoemde gegevens. Het weergeven van indicatoren geeft 

Produktie Besturing inzicht in de grootte van de planningsafwijking waar zij mee moet (kunnen) 

omgaan. Ze geven de verkopende organisaties (en BLD) inzicht in de grootte van de 

planningsafwijking die zij veroorzaken. 

5.6.1 Feedback relatie met Produktie Besturing 

Het hoofd Produktie Besturing en de forecast coordinator moeten samen vaststellen voor welke 

optie-voertuig combinaties een goede planning belangrijk is (zie paragraaf 5.4). Nu worden de 

opties die door Produktie Besturing als belangrijk ervaren worden, gedekt door de features waar 

men nu in het FRANS alle optie-voertuig combinaties voor registreert. Er kunnen echter andere 

opties ( op specifieke voertuigen) kritiek worden, het is daarom zaak om de planning en realisatie 

van alle opties te registreren. 

5.6.2 Feedback relatie met de verkopende organisaties 

De voorspellingen van de verkopende organisaties worden door het plan van BLD overschreven. 

De verkopende organisaties kunnen niet zien of zien wat hun eigen fouten in de voorspelling is 

en ook niet ofBLD hun voorspellingjuist gefuterpreteerd heeft. Daarbij weten beide niet wat de 

reden van het geplande percentage was en of dit nog geldig is (zie ook paragraaf 5.5). Hiervoor 

moet het mogelijk worden dat de vestiging zijn oude percentage kan terug zien en dat een 

annotatie bij een percentage weergegeven kan worden. Bij deze het voorstel om in plaats van de 

huidige kolommen OLD en NEW de volgende kolommen weer te geven: 

• OLD BLD plan 

• OLD sales organisation 

• NEW BLD plan 

• NEW sales organisation 

• Annotatie BLD plan 

• Annotatie sales organisation 
Het is hierbij noodzakelijk om de oude gegevens te bewaren en in een overzicht te presenteren. 

5.7 Gebruikte informatie-systemen 

Men kan het gebruikte informatie-systemen een beter ondersteuning laten geven met betrekking 

tot communicatie, plannen, het formeren van planorders en het vaststellen van de kwaliteit van 
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de planning. 

5. 7.1 Verbetering van communicatie en het plannen 

Zoals in paragraaf 5.6.2 is aangegeven is het noodzakelijk om de oude voorspellings-gegevens 

te bewaren en in een overzicht te kunnen presenteren. De weergave en overdracht van gegevens 

op papier wordt nu dus een wel zeer bewerkelijke taak. Het is dan ook verstandig om de 

gegevens elektronisch te communiceren. Dit heeft ook als voordeel dat men geen stapels papier 

over de post hoeft te sturen, waardoor de reactietijd sneller kan zijn. 

De moeite die men moet doen om de gegevens elektronisch te gaan communiceren kan beperkt 

zijn, omdat alle vestigingen reeds op het mainframe van DAF zijn aangesloten. Gaat men 

daadwerkelijk elektronisch communiceren, dan zou men het periodieke proces los kunnen laten. 

Verkopende organisaties zouden dan op eigen initiatief de voorspelling kunnen aanpassen en na 

een aanpassing van de planning deze kunnen versturen. Om de verkopende organisaties 

betrokken te houden zou men dan nog steeds periodiek aan te vragen de forecasts te herzien en 

een indicatie van de kwaliteit van de plannen te geven. 

5. 7.2 Formatie van plan orders 

De conclusies uit het onderzoek naar de kwaliteit van de werking van de prograrnmatuur die 

planorders formeert zijn: 

• Het afrondingsalgoritme ter formatie van aantallen van een optie per periode werkt zoals 

gespecificeerd. Laag geplande opties hebben een weergave van de behoefte dat enigszins 

naar achter in de tijd geschoven is. Er zijn andere rekenwijzen denkbaar, maar de vraag 

is in hoeverre die beter functioneren. 

• De inzetregels definieren technische restricties tussen verschillende opties. Ze bevatten 

nu nog onvolledigheden. Als de inzetregels veranderd zijn moet bekeken worden in 

hoeverre het formatieproces verbeterd is. Men zou een regelvermogen in het 

formatieproces moeten aanbrengen dat ook bij onvolledigheden van inzetregels MUI

schone planorders geformeerd worden. 

• Naast technische restricties zijn er ook commerciele restricties. Deze zijn van invloed op 

de configuratie van klantorders. Theoretisch gezien moet men deze regels meenemen 

voor planorder formatie, maar er zijn nu praktisch gezien nog zo weinig commerciele 

restricties dat het nu nog niet loont om de programmatuur aan te passen voor het gebruik 

van deze regels. 

• De POFM werkt tijdens de formatie volgens een volgorde van features overeenstemmend 

met de logica die voor ordering gehanteerd wordt. Features waarvoor eerst een keuze in 

de POFM voor gedaan wordt conditioneren namelijk grotendeels de features die later in 

de formatie van een planorder aan bod komen. Voor opties uit features die eerst aan bod 

komen, komen input en output van de formatie beter overeen dan voor opties die later aan 
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bod komen. Voor de aansturing van materiaalverwerving lijkt de huidig gehanteerde 

volgorde dan ook niet de juiste. De volgorde moet door de forecast coordinator zelf per 

hoofdtype bepaald kunnen worden. Deze moet hij samen met het hoofd Produktie 

Besturing vast stellen voor opties uit welke features een goede planning het meest 

belangrijk is. 

• De POFM wijst binnen een feature die optie aan een planorder toe met het laagste BS

optie-aantal. Dit gaat voorbij aan het feit welke opties binnen een feature voor een 

bepaalde BS kritiek zijn. Men zou 'plankritieke opties' eerst aan bod moeten laten 

komen. 

5.7.3 Aanpassingen aan bet FRANS 

Het is zinvol om de performance indicatoren ter ondersteuning van de interpretatie weer te geven, 

zoals in paragraaf 5.3 is aangeduid. Daarnaast zijn in de rapporten en programmatuur zijn de 

volgende gebreken in het FRANS geconstateerd: 

Gehreken hij de interpretatie: 
• Het FRANS is een combinatie van gedefinieerde functies in dBase en Harvard Graphics. 

Harvard Graphics trekt lijnen tussen iedere periode waar een waameming voor aanwezig 

is. Een planning of realisatie van nul of het ontbreken van een download gegeven wordt 

in dBase tabellen weergegeven als een blank. Harvard ervaart dit als zijnde het ontbreken 

van een waameming en geeft dus de lijnen foutief weer. Voor een goede weergave moet 

de programmatuur zodanig aangepast worden dat dBase de tabellen met een nul vult op 

de plaatsen van een blank. 

• In de grafieken worden twee verticale assen weergegeven, de linker als y-as voor de 

lijnen, de rechter als y-as voor de staafdiagrammen van de gemiddelden. Deze hebben 

echter een andere schaal. Het zou een verbetering zijn als beide assen dezelfde schaal 

zouden hebben. 

• Het FRANS geeft soms negatieve waarden op de verticale assen weer en de onderste 

grafiek, die de planning in percentages weergeeft, heeft een verticale as die soms de 

100% overschrijdt. Het zou een verbetering zijn als de assen geforceerd zouden worden 

op enkel positieve waarden en het maximum van de percentage-as 100% zou zijn. 

Fouten in de programmatuur en onthrekende gegevens: 

• De registratie van downloads uit het VOB en POB is goed. 

• Men moet na het maken van een download uit het VOB en POB een back-up van de 

gegevens maken. 

• De berekende gemiddelde waarden van plan en realisatie in aantallen en percentages zijn 

vaak onjuist. Er kon niet achterhaald worden waar dit precies door komt. Dit moet in 
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ieder geval verbeterd worden. 

• Indien men de planning en realisatie van een optie over een bepaald aantal op te geven 

hoofdtypes bij elkaar neemt is de weergave over alle hoofdtypes soms kleiner dan de som 

van zijn deelscopes. Een verklaring hiervoor heh ik niet kunnen vinden maar dit moet 

zeker nader onderzocht worden. 

Benodigde updates: 
• Een serie is gedefinieerd door een maximum van vier filters die een deel van de 

hoofdtypes uit de range van hoofdtypenummers selecteren. Omdat er nieuwe hoofdtypes 

bij zullen komen is vier filters ontoereikend, dit zal moeten worden uitgebreid tot 10 

filters. 

• Het moet mogelijk worden om een selectie van de planning en realisatiegegevens over 

meer series met een maximum van 4 te kunnen doen, nu kan men maar een serie als 

selectie opgeven. 
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Lijst van afkortingen 

Ajkorting volledige term 

BLD Business Logistics Department 

BS Basic Specification 

BVS Basic Vehicle Specifications 

DAF DAF Trucks N.V. 

FOS Forecast Order System 

FRANS Forecast Realisatie en Analyse Systeem 

KOOP Klantorder-ontkoppelpunt 

MBP Materiaal Behoefte Plan 

MPS Master Production Schedule 

MUI Model Unit Index 

OFTF Order Fill Time Fence 

PEKO (systeem voor) Percentage Kontrole 

PMC Produkt Markt Combinatie 

POB Planorder Bestand 

POFM Plan Order Formatie Module 

TAS Truck Assembly Specification 

TES Truck Engineering Specification 

TIS Truck Item Specification 

VOB Verkooporder Bestand 
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Appendix 1. Produktievolumes per serie 
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Appendix 2. Omvang Materiaalplanning 

Binnen DAF zijn er ca. 38000 materiaalcodenummers, hiervan zijn er ca. 21000 met een 

planning voor komend jaar groter dan nul en er zijn ca. 17000 zonder planning. Met planning wil 

zeggen dat er orders verwacht worden die de betreffende material en gebruiken. Van de 

materiaalcodenummers met planning is er 70% koop-deel en 30% maak-deel. Zonder planning 

wil zeggen dat de betreffende materialen wel in stuklijsten voorkomen maar dat ze slechts 

incidenteel gevraagd worden. 

Bij materiaalplanning kan men aan een materiaalcode twee soorten statussen van belangrijkheid 

toekennen. 

status 1 : verificatie van materiaalbeschikbaarheid bij het komen van een order voor het 

betreffende materiaal. 

status 2: verificatie van materiaalbeschikbaarheid als een order voor het betreffende materiaal 

in de tijd verschoven wordt. 

Er zijn ca. 6726 kritieke materiaalcodenummers, hiervan zijn er 3422 met planning en ca. 3304 

zonder planning, zijn verdeelt over de statussen als weergegeven in tabel ap2. l. 

tabel ap2.1 aantallen kritieke materialen 

met planning zonder planning totaal 

status 1 2366 2686 5052 

status 2 1056 618 1674 

totaal 3422 3304 6726 
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Appendix 3. Verkopende organisaties 

Verkopende (sales) organisaties zijn organisaties die DAF in verschillende geografische of 

functionele doelgroepen vertegenwoordigen, zie figuur 11. In de meeste gevallen betreft dit een 

vestiging. Een vestiging is een verkoop ondersteunend orgaan waar DAF eigenaar van is. Verder 

kent men importeurs, 'area's' van verkoop en verkoop aan derden. De verkopende organisatie 

Component Sales verkoopt onderdelen aan derden. International Division dekt alle vraag die niet 

door de geografische definitie van de andere organisaties wordt gedekt. 

Boven het niveau van verkopende organisatie bevindt zich het niveau van verkopende unit. Dit 

is een conglomeraat van verscheidene verkopende organisaties. 

De verkopende organisaties waarmee BLD direct voor optieplanning relevante gegevens 

uitwisselt zijn in deze figuur cursief weergegevens. Hierbij levert de vestiging in Engeland ook 

de gegevens voor Ierland. BLD genereert zelf de plannen voor de sales organisaties International 

Division, Noord-Oost en Zuid (behalve voor de cursiefweergegeven vestigingen). 

vestiging 
Frankrijk 

vestigingan 
Enge/and en 

lertand 

vestiging 
Duitsland 

component 
sales 

verkopende organisaties 
r----- - -- -- ---- -- -----------------1 importeura, 

derden. etc. I 

verkopende units 

produktie 

International 
Division 

North-East 

South 

vestigingen 
Be/git en 

Nederland, 
militair 

vestigingen 
Polen en 

_.._.___.._ Tjechi6. areas. 
importeura (o.a. 
Oostenrijk). etc. 

vestigingen /laNt, 
Spanje, Zwitsertand, 

areas,derden, 
importeura (o.a. 

/sratl ). etc. 

figuur 11 relatie verkopende organisaties en ELD-programming 

De verkopende organisatie Component Sales heeft bijna geen optieplanning, omdat zij enkel 

klantspecifieke produkten levert. Voor bijna iedere klant en per soort te verkopen component 

heeft men hier een BS gedefinieerd. Deze BS-en zijn ook de input voor hun planning. Deze BS

en hebben geen ofweinig vrij te kiezen opties per feature. Dit is dus voor planningsdoeleinden 

dus meer een probleem voor planning in aantallen. Omdat per klant-component combinatie een 
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BS-gedefinieerd is, zijn de volumes laag en is een percentage-per-optie voorspelling bijna per 

definitie slecht. De planorders voor Component Sales worden ook in het POB vastgelegd. 
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Appendix 4. Volume- en mixplanning 

Wanneer men in detail de tijdreeksen omtrent de verkopen en aantallen bekijkt, kan men zien dat 

de tijdreeksen :zeer grillig kunnen verlopen [COEN95]. Bij sommige types en bij aggregatie van 

tijdreeksen naar een hoger niveau is er enige structuur in de tijdreeksen te ontdekken (zie ook 

appendix 1 ). Bij het laagste planningniveau in aantallen eindprodukten, het type niveau, is de 

vraag :zeer onregelmatig en 'lumpy'. Dit komt omdat directe klantorders van zeer grote invloed 

ZIJn. 

Het forecasting en programming proces bij DAF trucks is een cyclisch proces. Eenmaal per jaar 

wordt er per verkopende organisatie een budget (voor het daarop volgend jaar) vastgesteld. Dit 

budget dient als referentiepunt voor de planningscyclus. Bovendien is het budget een eerste 

moment waarop jaartotalen per verkopende organisatie worden bepaald. 

Eenjaar is ingedeeld in 13 perioden van elk 4 weken. Elke periode wordt er per sales organisatie 

per type een plan voor de resterende perioden van het huidige jaar gemaakt3°. Dit betreft een sales 

plan ( de verwachte verkopen per periode per type) en een delivery plan ( de verwachte 

afleveringen aan de klant per periode per type). De:ze twee typen plannen kunnen door een sales 

organisatie (bij grotere sales organisaties) of door BLD-programming opgesteld worden. De sales 

en delivery plannen dienen als basis voor het production programme. Aan de hand van het 

production programme wordt het Master Production Schedule (MPS) en de Materiaal Behoefte 

Planning aangestuurd. Dit MPS is een afspraak tussen BLD en Produktie Besturing over hoeveel 

trucks, gespecificeerd per planningstype er gemaakt kunnen worden. Op basis hiervan kunnen 

orders worden geaccordeerd om geproduceerd te worden31
• Er zijn momenteel zo'n 173 

planningstypes (figuur 5, paragraaf2.3.3.l). 

Om te komen van marktvoorspelling tot uiteindelijke materiaal behoefte worden er elke periode 

een aantal stappen uitgevoerd binnen het forecasting en programming proces. Dit wordt 

gerllustreerd aan de hand van.figuur 11. Allereerst worden de sales plannen door de verkopende 

organisaties voorbereid, dit betekent dat zij de risico's en mogelijkheden inschatten. Vervolgens 

worden per verkopende organisatie beslissingen genomen omtrent de jaartotalen en de forecasts 

op totaal niveau voor de huidige en volgende periode. Deze beslissingen worden gebruikt om 

:io 

31 

Appendices 

Later in een jaar stellen sales organisaties ook plannen op voor het volgende jaar. Er zitten dus 'rollende planning' 
elementen in het forecasting en programming proces bij DAF Trucks. 

In DAF-terminologie heet dit 'slotten'. Slotten is het bepalen van het assemblagemoment en inplannen van de order in 
de assemblageplanning. 
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te komen tot gedetailleerde sales en delivery plannen. Een verkopende organisatie stelt nu voor 

elk type een sales en delivery plan op32• 

Later in de periode kunnen de sales en delivery plannen per verkopende organisatie worden 

aangepast. Dit gebeurt aan de hand van de actuele gegevens (actuals) en aan gewenste 

aanpassingen die het resultaat zijn van het opstellen van het production programme uit de vorige 

periode. 

32 

Appendices 

Voor optieplanning wordt dit later binnen BLD door de forecast coordinator vertaald in een plan per BS, omdat men 
per type meer dan ecn BS kan definieren. 
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Vervolgens stelt men het production programme op aan de hand van de laatste sales en delivery 

plannen. Dit production programme leidt tot eventuele gewenste aanpassingen van delivery 

plannen van sales organisaties (het is mogelijk dat men door restricties uit produktie ertoe leiden 

dat de gewenste afleveringen, deliveries, niet kan realiseren) en wordt gebruikt voor de 

aansturing van produktie. 
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Appendix 5. Optieboek -------
De forecast coordinator van BLD-Demand Management maakt voor iedere optie afzonderlijk een 

plan in percentage per optie per BS. De verkopende organisaties krijgen op hun optieboek hier 

een selectie uit, zij moeten voor de opties uit de kritieke features een voorspelling geven. Het 

maken van de optieboeken van de optieboeken wordt gedaan door BLD-programming. 

Ter ondersteuning krijgen beide partijen de gegevens van verkochte orders over de tijd die 

daarvoor zijn verdeelt over de volgende tijdsbestekken (jiguur 13): 

• A: Het verre verleden 

• B: Het recente verleden (afgelopen 3 perioden) 

• C: Het heden, dat wil zeggen de spoedig te produceren orders (komende 2 perioden) 

• D: De reeds geplaatste orders in de nabije toekomst 

◄ A· 12 peciooeo ► ◄ B· 3 peciooeo ~ C· korneode 2 pecicv1eo ► ◄ D· 6 peciode ► 

moment v+n plannen 

figuur 13 gegevens uit het verkooporder best and ten behoeve van forecasts van 

de optiep/anningspercentages 

Over de betreffende tijdsbestekken ziet hij het aantal trucks waarover dat gaat en per selectiecode 

het percentage waarin die optie voorkomt. In de kolom OLD staat altijd wat de forecast 

coordinator als laatste aan het plan verandert heeft. In de kolom NEW kan men het nieuwe 

percentage invullen. Dit klopt men dan vervolgens over in het systeem. Men hoeft in de kolom 

new enkel voor de niet-basis opties een voorspelling te geven, het systeem zorgt ervoor dat de 

basis het percentage krijgt dat de som van de percentages van de opties uit een feature 100% 

wordt. 

Als men in een bepaalde periode een optieboek genereert dan lopen de twee kolommen met 

historie tot en met die periode. Men kan deze indeling handmatig aanpassen. In de header komt 

te staan dat men de voorspelling wil vanaf 3 perioden later dan de huidige tot en met 13 perioden 

daarna. In deze appendix staat een voorbeeld van een pagina uit een optieboek voor de BS van 

de vestiging Nederland met BS-nummer NL65003607, gemaakt in periode 9606. Normaal 

gesproken begint het heden dan vanaf periode 9607. Zoals te zien heeft men een aantal tijdscopes 

handmatig verandert. 
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RDDBS JDD21 REgurRED_Q:e.TIONllANNING._9_5_Ql_,l_tl1J)-=--------------- LI.JS'l'NR · 01 OAF 'i'rur::ks NV 96-06-03 19 41_.1=4 ___ /. 
NE ERLAND 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
TYPE FA 65180N 
TYPE CODE F6003A 
n n 'Ii'. qh1? TT/I 9909 

i 

BVSNut1BER NL65000612 
COUNTRY 003 
EXECUTION CPL 

AXLE LOAD FRONT 
AXLE LOAD REAR 
G \" W /G C W 
OU'fPUT.-/ TORQUE 133 KW { 630 NM 
NORM ACC. ISO 158:, 

PAGE 1 NEW 110DNR! 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
1- ----------------------------..c..c.L\..\..J~CTAGE5-BASEILilll:.__HIS.T_~-1-=.0RDER.::.It-l'PUT- -} .;.. PI.ANN ..... Uu.iIG..._-1- ---

NUMBER OF ORDERS : 106 . 60 . 3 . I 
9501 .9601 .9608 .9612 * 

KOLUMN SELCODE . 9601 . 9608 . 9612 . 9705 ·k OLD : NEW 
* + 

GROUP /COMPOllENT 
+------------- --- ----- - --- - - ----------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ------ * 

BASIC OPTION 
---------*---------

I Application * civil application * 19 1792 * 100 100 100 ·k *-I.'* . . . 
* * fire-brigade applic. 19 svo 1560 * * 

l__fil:.e...e.ting * I.HD left-band-dr:j~e ·k 25 184_6._±_g4 a:z 100 * -l.·-1.·* 

* * RHO right-hand-drive 25 1847 * 6 13 * 5 I . 

l Exhaust emission * exh.emission Euro 2 * 28 1420 * 5 10 100 * ·>.·** 
* 

-,,.. exb emjssjon E11r:o 1 28 7..22 * 95 _ __:___g_n * , ()() 
Wheelbase * wb530 * 30 2585 * 21 22 * -1.·** . 

* ·ic wb400 30 672 * 3 8 ·k 5 . . 
* * i,,.,_b.3.5() '-l'J 856 * 6 10 -1.· 10 . 
* ·k wb380 30 858 * 9 2 ·J, 2 
-,,.. * wb450 30 865 * 13 8 * 10 . 
* * t.1b6lO 30 888 * 7 7 * 7 

* * wb490 30 1242 * 19 33 * 30 . 
* * wbSSO 30 1673 * 10 2 * 2 
* * ... b580 30 250] * 8 3__.__li) 0 * r:; 

* * wb430 30 3069 ·k 4 3 -1.· 3 
Wheelbase/AE-dimens. * wb530/AE320 * 34 299 * 21 22 * ·Jc** . 

* ~45.Q/.AE?.70 34 348 * 13 8 * JO . 
* * wb350/AE135 34 578 -,.. 6 10 * 10 
* ·Jc wb380/AE092 34 926 * * . 
* * tJM3_QtA_Eo.9 2 34 9?.'1 * * --
* * wb490/1.E092 34 928 * * 
* * wb550/AE310 34 4343 * 9 2 ·k 2 . 
* * tlb.38 .. Q/AEl 8 0 3.1. 450A ·Jr q ?. * ? 

* * wb430/AE170 34 4599 * * 
* * wb430/AE230 34 4600 * 4 3 * 3 

* * t.1htl.qQ/AE2lO 34 4i;o1 -A· , ·Jc 

* * wb490/AE270 34 4603 * 18 33 * 30 . . . . 
* * wb550/AE250 34 4604 -,.. 1 * 
* * i..rh6.JJlj.AE.290 34 460.6 -1.· -1.· 

* * wb610/AE350 34 4607 ·k 7 7 * 7 . . . 
* * wb400/AE210 34 4608 * 3 8 * 5 

* * t.1b45_G_/AE200 34 460Q * ·Jc 

* * wb580'iAE320 34 4768 * 100 * 5 
External noise level * noise lvl <80dB(A)so * 42 5204 -A· 7 100 * *""* . 

* * noise 1~] <83d.B..(A) 42 l 7 3..7_!"___1.0_0 93 * 
Side member height * side member 260mm * 50 2393 * 92 92 -A· **·k . 

* * side member 310mm 50 2601 * e 8 100 * 10 . 
1-Sidem.em.../inn.reinf * 7.. 0 I rear * 59 4QQ_.3__!_ 36 29 * *** 

* 
I 

* 7.0/no reinforcement 59 4000 ·k 64 72 * 70 
-1.· * 7.0 front 59 4002 ·k 100 * I 
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Appendix 6. Planning- en realisatie-gegevens in bet 
FRANS 

materieeleeovoec op klaotocder 

materiaalaanvoer 
op basis van 

planning 

I 
I 

moment moml\"t van 
voor materiaalaanvoer klantorder-accaptalie 
op basis van planning 

orderpijplijn 

l 
I 

moml\'11 van 
realiutie 

◄ levertijd· noon 7 weken ► 

◄ 1lntten ► ◄ order fill lime fence· 6 wekeo ► 

◄ line set· 4 waken ► 

◄ offutting· 2 waken ► 

.figuur 14 van order tot eindprodukt 

Kwaliteit van de optieplanning 
Om de kwaliteit van de optieplanning en materiaalplanning vast te stellen moet men plan- en 

realisatiegegevens met elkaar vergelijken. Als men wil analyseren hoe goed men gepland heeft 

dan moet men hiervoor de volgende momenten definieren (figuur 14): 

• Moment voor materiaalaanvoer op basis van planning: materialen die een langere 

aanlevertijd hebben dan de klantorderlevertijd moeten op basis van planning 

aangeleverd worden. Het planmoment moet minstens de aanlevertijd voor het 

materiaalbeschikbaarheidsmoment zijn. 

• Moment van klantorder acceptatie: materialen met een voldoende korte levertijd, die 

voor het materiaalbeschikbaarheidsmoment na klantorder acceptatie aangeleverd 

kunnen worden, worden hier aangestuurd. 

• Materiaalbeschikbaarheidsmoment: dit is het moment waar materiaal beschikbaar 

moet zijn voor produktie. Op het moment dat een order geaccepteerd wordt (geslot), 

krijgt hij een dag toegewezen in de produktieplanning, vijf weken voor aflevering 

wordt dit vastgelegd in de line set. De line set bepaalt de uiteindelijke fysieke 

materiaalaanvoer en het moment van realisatie. Voor de assemblage bij de door DAF 

geproduceerde trucks heeft men gemiddeld 2 weken ( offsetting: assemblagetijd plus 

tijd benodigd voor aanvoer van verscheidene onderdelen) nodig. Bij 
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materiaalverwerving hanteert men dus als norm dat men binnen vier weken na 

orderacceptatie (slotting) de materialen beschikbaar moet hebben. 

• Moment van realisatie: het moment waarop een produkt de fabriek verlaat. 

Op het moment van klantorder acceptatie legt men vast wanneer welke materialen beschikbaar 

moeten zijn. Daarbij verifieert men of de materialen op tijd aanwezig kunnen zijn. Dit is vooral 

belangrijk voor materialen met een lange levertijd, laag voorraadniveau en grote fluctuatie in de 

vraag. Op het moment van klantorder acceptatie kan men dus vastleggen hoe goed planning voor 

deze onderdelen is. Na het slotten worden orders namelijk bijna niet meer gewijzigd. 

Het vergelijken van de planning met de realisatie dient dus te gebeuren door het vergelijken van 

de plannen met de werkelijke orders ( de realisatie) op het moment van orderacceptatie. Hiervoor 

moet men duidelijk definieren wat het plan- en realisatiegegeven zijn. 

Wat is bet realisatiegegeven? 
Bij materiaalplanning en verwerving registreert men plannings- en realisatiegegevens per 

periode. 

Wanneer de OFTF over een periodegrens schuift is een periode geheel gevuld met orders. Er 

vinden dan geen (of nauwelijks) wijzigingen in geaccordeerde orders voor die periode meer 

plaats. Men kan het realisatiegegeven voor optieplanning dus vaststellen voordat dat de orders 

zelf geassembleerd zijn (moment van orderacceptatie ), dus vooraf aan de periode waarvoor de 

orders geassembleerd gaan worden. 

Voor materiaalplanning registreert men realisatie nadat de orders daadwerkelijk gerealiseerd zijn, 

dus wanneer de periode voorbij is. Dit om congruentie tussen materiaalverbruik (realisatie) en 

het daadwerkelijke voorraadverloop per materiaal te houden. 

Wat is bet plangegeven? 
Omdat men op periodebasis registreert is ook het plangegeven over een gehele periode. Planning 

is dus de voorziene behoefte een x-tal perioden voordat de behoefte daadwerkelijk optreedt. Voor 

vaststelling van het plangegeven lijkt een periode voor realisatie al voldoende, omdat de 

orderwijzigingstermijn voor 96,8% van de materialen kleiner of gelijk aan vier weken is, zie 

tabel ap6.1. 

Voor optieplanning registreert men het POB en VOB per periode. De OFTF is zes weken, de 

invloed van de planning vooraansturing van de weergave van materiaalbehoefte is dus vanafzes 

weken en verder van het beschouwde moment. De eerste planregistratie groter dan zes weken is 
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tabel ap6. l : orderwijzigingstermijn van materialen 

wijzigingstennijn 0-s l 1-s2 2-s3 3-s4 4-s5 5-s6 6-s7 7-s8 >8 
[weken] 

aantal materialen 11779 1178 1896 5837 144 98 94 275 91 

percentage van 55,1 5,5 8,9 27,3 0,7 0,5 0,4 1,3 0,3 
alle materialen 

cumulatief 55,1 6o',6 69,5 96,8 97,5 98,0 98,4 99,7 100 
percentage 

acht weken. Om te zien hoe plan en realisatie van de optieplanning het materiaalplan aanstuurt 

moet men dus als plangegeven de planning twee periode voor realisatie nemen. 

Infiguur 15 wordt de registratie van planning en realisatie voor de optieplanning geYllustreerd. 

De registratie vindt daar plaats in week 7, week 11 en week 15. De te vergelijken planning en 

realisatie zijn dus POB A+2 en VOB C. 

Periode: 

Week: 
AAAABBBBCCCCDDDDE EEE 

7 8 9 10111213141516171819202122232425262728 

I I 

< 1QFTFA 
I >: 
I I I 

: .... VOBA ►: :,cEOBA+2~ 

I 

< 1OFTFB >: I 

I I 
1,c VOBB ►' 
I I 

I 

< ,QFTFC 
I 

: ,,cEOBC+2 ► 
I 

figuur 15 registratie planning en realisatie van de optieplanning 
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Appendix 7. Rapporten uit bet FRANS -------
Het FRANS kan vier mogelijke rapporten genereren op basis waarvan men de juistheid van de 

planning kan analyseren. In deze bijlage zijn voorbeelden gegeven van deze rapporten. De eerste 

drie rapporten zijn gebaseerd op de twee opties Euro-I en Euro-II uit het feature Euro-I/Euro-II 

voor de voertuigen van de F65 serie over alle markten voor het gewenste tijdsbestek. Doorgaans 

wordt voor dit tijdsbestek dertien perioden genomen, de planning van het afgelopen jaar wordt 

nog als representatief voor de huidige order verwachtingen gezien. Over een grotere scope is de 

invloed van produktlijnwijzigingen of modificaties zeer groot. Hieronder volgt een toelichting 

op ieder rapport. 

Overview per selectioncode 
Per geselecteerde types, optie en markten presenteert dit rapport de planning in aantallen en 

percentages als een grafische weergave voor het gewenste tijdsbestek. Hierbij worden ook de 

gemiddeldes en een regressielijn op basis van de realisatiegegevens weergegeven. 

Planned and realised options report 

Per geselecteerde types en markten presenteert dit rapport voor alle opties uit een gewenst 

feature, opgegeven door zijn kolomnummer, de plannings en realisatie aantallen en percentages 

voor het gewenste tijdsbestek. Men kan hier een minimum aantal en percentage verschil per 

periode voor opgeven, zodat de totaal gepresenteerde gegevens beperkt blijven. 

Overview per kolom 

Per geselecteerde types en markten presenteert dit rapport de relatieve en absolute voorkomens 

over een bepaalde periode van alle opties behorende tot een gedefinieerd feature, opgegeven door 

zijn kolomnummer, voor planning en realisatie in cirkeldiagrammen. 

Options difference report 

Dit rapport geeft voor alle type voertuigen, gespecificeerd per type voertuig, van een op te geven 

markt voor alle opties met een minimum op te geven verschil in aantallen en percentages tussen 

planning en realisatie, voor een bepaalde periode, de plannings en realisatiegegeven met het 

verschil tussen planning en realisatie. 

Als men de plannings en realisatiegegevens voor een aantal opties wil bekijken dan kiest men 

vaak voor een minimum verschil voor planning en realisatie van 10 stuks en 5%. De ervaring 
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heeft geleerd dat dit een 'behapbare' hoeveelheid gegevens levert. 
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Overview Per Selectioncode 
'I'YPKOD F65 
SELKOD 722 EURO- l 
MRTKOD 000 - 999 
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Overview Per Selectioncode 
TYPKOD F65 
SELKOD 1420 EURO-2 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
18 

16 --- - ---- ------ -- --------------------- --- - -- ----- --- -- - - --- ------- -- ------------ --t~ 
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8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - -
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Overview Per Selectioncode 
'l'YPKOD F60l3A FAV 65 NS 
SELKOD 722 EURO- I 
MRTKOD 000 - 999 
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Overview Per Selectioncode 
'l'YPKOD F6003A FA 65 NS 
SELKOD 722 EURO- I 
MRTKOD 000 - 999 
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Overview Per Selectioncode 
'I'YPKOD F6003A FA 65 NS 
SELKOD 1420 EURO-2 
MRTKOD 000 - 999 
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Overview Per Selectioncode 
'I'YPKOD F6013A FAV 65 NS 
SELKOD 1420 EURO-2 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
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TYPKOD 
MRTKOD 

KOL SEL 

722 

F6013A FAV 65 NS 
000 - 999 

NAAM Plan Real 

EURO-1 

1420 EURO-2 

Date 21-05-9 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan 

3 
S0,0% 

I 
50,0% 

........... 
Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real 

66,7'¼ 50,0% S0,0% 
I I I 

33,3'¼ 50,0% 50,0% 
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Planned & Realised Options Report IIICJtl1-= 

TYPKOD F6003A FA 65 NS 
MRTKOD 000 - 999 

KOL SEL NAAM Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real 

722 EURO-I 150 6 90 71 97 71 33 4 140 13 130 141 107 121 150 9 7 8 95 13 91 9 109 93 

96,8% 98,4'¼ 96,8% 98,6'¼ 99,0% 98,6'¼ 91 ,7% 97,9'¼ 95,9% 99,2'¼ 94,2% 99,3'¼ 95,5% 92,4'¼ 96,2% 96,5'¼ 95,0% 97,0o/c 92,9% 89,5'¼ 94,0% 86,lo/c 

1420 EURO-2 5 I 3 I I I 3 I 6 I 8 I 5 I 6 3 5 7 II 7 I 
3,2% 1,6'¼ 3,2% l ,4o/c 1,0% l ,4o/c 8,3% 2, lo/c 4,1% 0,8'¼ 5,8% 0,7o/c 4,5% 7,6'¼ 3,8% 2,0o/c 6,7'¾ 3,5'¾ 5,0% 3,0'¾ 7,1% 10,5'¾ 6,0% 13,9'¾ 
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KOLNUM 028 
MRTKOD 000 - 999 
PERIODS 199505 - 199604 

#722 95,2% 

Key:-
122- EURO-I 
1420 - EURO-2 

Date 21-05-96 

Planned 

Total: 

...., .... .-

Realised 

#722 95,5% 

#1420 4,8% #1420 4,5% 

1261 Total: 1278 
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Overview Per Kolom 
I'YPKOD 
KOLNUM 
MRTKOD 
PERIODS 

Key:-

F6003A FA 65 NS 
028 
000 - 999 
199505 - 199604 

Planned 

#722 95,5% 

122 - EURO-I 
1420 - EURO-2 

Date 21-05-96 

Total: 

Realised 

#722 95,6% 

#1420 4,5% #1420 4,4% 

1248 Total: 1261 
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- 't' -- 't' -- 't''t' ......... .&JI,,..'-'•'-'••· 

TVPKOD 
KOLNUM 
MRTKOD 
PERIODS 

Key:-

F6013A FAV 65 NS 
028 
000 - 999 
199505 - 199604 

Planned 

#722 69,2% 

122 - EURO-I 
1420 - EURO-2 

Date 21 -05-96 

Realised 

#722 94,1% 

#1420 30,8% 

Total: 13 

. . ,.. 

#1420 5,9% 

Total: 17 
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Options Difference Report D.11S:: 
-PERID 

MINIMUM PERCENTAGE DIFFERENCE 10% 
MINIMUM VOLUME DIFFERENCE 5 
MARKET 001 FRANCE 

25 1846 LHD A 38 22 -42,1% -16 
28 1420 EURO-2 F 22 3 -86,4% -19 
101 3928 MV200KW ; F 13 3 -76,9% -10 
IOI 4564 MV222KW ; F 10 3 -70,0% -7 
125 2336 ZFRPTO I A 36 19 -47,2% -17 
207 1571 9Sl09 I A 25 18 -28,0% -7 

I 

207 1856 16SI09 j F 13 3 -76,9% -10 
224 3218 ZINBVRT A 34 21 -38,2% -13 
232 1412 ZIVBPZB A 29 15 -48,3% -14 
232 1415 PTOIBMB F 7 -85,7% -6 
233 4610 ZMOTPZB A 38 22 -42,1% -16 
241 3458 AASl354 F 2 7 250,0% 5 
241 4448 AASl339 A 36 15 -58,3% -21 
250 2800 4.10 A 18 9 -50,0% -9 
250 2808 4.56 ' F 11 -90,9% -10 I 

250 3075 
I 

5.04 I 5 +INF% 5 
290 1674 172N I F 12 -INF% -12 
310 1899 D-KAB. I A 30 15 -50,0% -15 
367 2214 ZTMPZAC A 38 22 -42,1% -16 
432 1199 MSB.GRV A 37 22 -40,5% -15 
472 2167 Z.ECAS. A 32 15 -53,1% -17 
554 1149 Z.ABS A 30 19 -36,7% -11 
554 1150 M.ABS F 8 3 -62,5% -5 
657 1591 PARBVVR A 37 22 -40,5% -15 
658 1603 PARBAVR A 31 11 -64,5% -20 

F6024A FAS 85 WS 
25 1846 LHD 6 +INF% 6 
28 722 EURO-I 6 +INF% 6 
IOI 4085 MV268KW 6 +INF% 6 
125 2336 ZFRPTO 6 +INF% 6 
207 969 16S151 6 +INF% 6 
224 2715 ZFINTAR 6 +INF% 6 
232 1412 ZIVBPZB 6 +INF% 6 
233 4610 ZMOTPZB 6 +INF% 6 
241 4588 AAS1347 6 +INF% 6 
250 1878 3.31 6 +INF% 6 
290 3101 152N 6 +INF% 6 
310 2106 SL-KAB. 6 +INF% 6 
367 2214 ZTMPZAC 6 +INF% 6 
432 1199 MSB.GRV 6 +INF% 6 
472 2168 M.ECAS. 6 +INF% 6 
554 1150 M.ABS 6 +INF% 6 
657 1591 PARBVVR 6 +INF% 6 
658 1372 LU.AYR 6 +INF% 6 

F6044A FAT85 WS 
25 1846 LHD F 9 2 -77,8% -7 
28 1420 EURO-2 F 5 -INF% -5 
125 2336 ZFRPTO F 9 2 -77,8% -7 
207 969 16S151 F 7 2 -71,4% -5 
224 3218 ZINBVRT , F 9 2 -77,8% -7 
233 4610 ZMOTPZB j F 9 -88,9% -8 
241 1359 AAS1355 · F 9 2 -77,8% -7 
250 3042 4.88 F 8 2 -75,0% -6 
290 3101 152N F 7 2 -71,4% -5 
310 1899 D-KAB. F 9 2 -77,8% -7 
367 2214 ZTMPZAC : F 9 2 -77,8% -7 
432 1199 MSB.GRV I F 9 2 -77,8% -7 
472 2167 Z.ECAS. I F 9 2 -77,8% -7 

I 

n~1 c () _(\ .:;_() ~ r~ ., , I ., 1 
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Appendix 8. Signalering optiepercentage afwijkingen 

De PEKO-module fonneert 100 orders op basis van de percentages van een bepaalde BS. Daarbij 

geeft de module als resultaat de opties waarvoor het opgegeven optiepercentage en het 

gefonneerde aantal niet overeenkomen. Daaronder wordt weergegeven waarom dat tijdens de 

fonnatie gebeurde. Op de volgende twee pagina's is een voorbeeld van de BS met nummer 

0865001 en modificatienummer 010 opgenomen. 
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RPEKO APEKO OPTIE-PERCENT. AFWIJKINGEN OAF Trucks NV 96-04-17 13 41 

TYPE: F6003A MARKT: 016 BS-MODIFICATIE: 010 

PERIODE KOLOM SEL. B/0 KRI OPGEG. GEKOZEN BENAM!NG 
KODE IND PERC. PERC. 

9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 
9606 

034 
034 
068 
068 
069 
069 
069 
197 
197 
246 
246 
250 
250 
310 
310 
338 
338 
338 
365 
508 
658 
658 

4606 0 
4607 0 
4669 B 
4711 0 
0043 B 
0054 0 
0064 0 
0933 B 
0934 0 
1040 0 
3040 B 
2809 0 
3315 B 
1899 B 
2106 0 
0915 0 
0916 0 
0920 B 
1065 0 
3466 0 
1372 0 
1603 B 

75 
10 
99 

1 
96 

1 
3 

90 
10 

1 
99 

1 
97 
25 
75 

5 

95 

1 
10 
90 

70 
15 

100 

99 

1 
85 
15 

100 
4 

94 
30 
70 
10 
70 
20 
70 

15 
85 

wb610/ae290 
wb610/ae350 
19. 000kg gvm 
18. 000kg gvm 
19. 000kg gem 
18. 000kg gem 
22. 500kg gem 
kompr . slagvol150cc 
kompr. slagvol225ce 
aasdruk 10. St 
aasdruk 11. St 
aasred 5. 13 
aasred 5. 63 
kab . dag 
kab . slaap 
ziJ zgl/a'ruit enk 
ziJ zgl/a'ruit dub 
ziJ zgl/a'ruit zgl 
bed boven znd . 
vlgw aansl. znd. kkop 
achtv. lucht 
achtv. parabool 

ARBITRAIR VOOR ONOERSTAANDE COMBINATIE GEKOZEN. 

ALS DAN SEL BENAMING 
KOO 

030 0888 wb6100 
034 4607 wb610/ae350 
050 2601 langsl. hoogte 310 
059 4003 7.0 m. inwvst. ac 
068 4669 19. 000kg gvm 
069 0043 19.000kg gem 
207 3651 v-b 6-36 z. int . pto 
246 3040 aasdruk 11. 5t 
310 1899 kab. dag 
520 2610 vol gwagenaans l. znd 
658 1372 achtv. lueht 

207 3651 v-b 6-36 z. int. pto 
068 4669 19.000kg gvm 
069 0043 19. 000kg gem 

B/0 REST- OPMERKING 
AANTAL 

0 
0 
0 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
0 

B 
B 
B 

5 
0 GEEN PROGNOSE <MEER) 
5 
5 
4 
2 
5 
4 
0 GEEN PROGNOSE <MEER> 
5 
0 GEEN PROGNOSE <MEER> 

3 

0 GEEN PROGNOSE (MEER> 



RPEKO APEKO OPTIE-PERCENT. AFWIJKINGEN OAF Trucks NV 96-04-17 13 , 

TYPE: F6003A MARKT: 016 BS-MODIFICATIE: GB65001 010 

ALS DAN SEL BENAMING 
KOO 

215 
250 
508 
520 

2255 vb.red 6.93- 0.80 
2809 aasred 5 . 13 

UITGESLOTEN 
2610 vo 1 gwag enaans 1. znd 

310 2106 kab. slaap 
315 8116 3de stoel znd. 
338 0916 ziJ zgl/a'ruit dub 
358 0692 m. standv. eber. d1lc 
365 1065 bed boven znd . 
692 1224 opbergbak krik znd 

658 1372 achtv. lucht 
197 0934 kompr. slagvol225cc 

B/0 REST- OPMERKING 
AANTAL 

B 
a 

B 

a 
B 
a 
0 
0 
B 

0 
0 

3 
0 

3 

75 
75 

GEEN PROGNOSE <MEER> 

0 GEEN PROGNOSE (MEER> 
35 

0 GEEN PROGNOSE <MEER> 
75 

0 GEEN PROGNOSE <MEER> 
0 GEEN PROGNOSE <MEER> 
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Appendix 9. Oorzaak-gevolg analyse -------
De oorzaak-gevolg analyse is een methodiek om een probleemgebied op een structurele wijze 

uiteen te rafelen en in kaart te brengen. Hierdoor kunnen symptomen van kemoorzaken worden 

gescheiden. De oorzaak-gevolg analyse legt oorzaak-gevolg relaties tussen een verzameling 

knelpunten. De knelpunten kunnen op drie niveaus liggen: 

• Doelstellingen: op het hoogste niveau worden de doelstellingen geformuleerd. Dit 

gebeurt veelal in termen van effectiviteit, levertijd, leverbetrouwbaarheid en 

efficientie. 

• Symptomen: symptomen zijn die knelpunten die een negatieve invloed uitoefenen op 

de doelstellingen, of leiden tot andere knelpunten of worden veroorzaakt door 

knelpunten. 

• Kernoorzaken: kemoorzaken zijn die knelpunten die of een negatieve invloed 

uitoefenen op doelstellingen of leiden tot andere knelpunten. Kemoorzaken hebben, 

binnen de probleemstelling, geen andere knelpunten als oorzaak. 

De knelpunten, die aan de hand van gesprekken met diverse probleembetrokkenen en voorgaande 

onderzoeken naar voren zijn gekomen, vormen de input voor de oorzaak-gevolg analyse. De lijst 

met beschouwde knelpunten met een grafische weergave van de oorzaak-gevolg analyse is 

vermeld achterin deze appendix. De knelpunten worden daar per punt besproken. Hiema worden 

eerst de belangrijkste constateringen en aannames van de doelstellingen, symptomen en 

kemoorzaken beschreven. 

Doelstellingen 

Op het hoogste niveau van de oorzaak-gevolg analyse bevinden zich de doelstellingen met 

betrekking tot het forecasting en programming proces. In het algemeen kunnen doelstellingen 

geformuleerd worden in termen van effectiviteit ( doeltreffendheid) en efficientie ( doelmatigheid). 

In het geval van het forecasting en programming proces kan effectiviteit vertaald worden in het 

begrip kwaliteit. Met de begrippen kwaliteit en efficientie kunnen de doelstellingen geformuleerd 

worden. 

Het is van groot belang plannen van goede kwaliteit op te stellen. Oat wil zeggen <lat de forecasts 

zo weinig mogelijk afwijken van de uiteindelijke vraag en niet structureel te hoog of te laag zijn 

('biased'). Een goede kwaliteit is van groot belang voor de logistieke performance. Bij OAF 

wordt nog steeds een gedeelte van de onderdelen op basis van prognoses geproduceerd wegens 

lang durende aanlevertrajecten en afstemming van orders op restricties van het produktieproces 
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( capaciteit). Een forecast van minder goede kwaliteit heeft tot gevolg dat er verkeerde 

materiaalbehoefte gegenereerd wordt en dat produktieplannen uiteindelijk zonder aanpassing van 

de produktiesituatie niet uitvoerbaar blijken te zijn. 

Naast kwaliteit is efficientie ook van belang. De inspanning in tijd, geld en capaciteitsbeslag om 

tot een forecast of plan te komen moet zo laag mogelijk zijn. lndien het veel inspanning vergt, 

is men minder geneigd te kijken naar verbetermogelijkheden van het proces, men stopt dan 

immers alle beschikbare tijd in het maken van forecasts. 

In het huidige forecasting en programming proces zijn er verschillende factoren die een negatieve 

invloed hebben op de twee doelstellingen. 

Symptomen en kernoorzaken 

De eerste factor die een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van een voorspelling is dat de 

voorspellende eenheden bij het opstellen van forecasts behalve de informatie van de optieboeken 

geen ondersteuning hebben. Methodieken als smoothing algoritmen (bijvoorbeeld exponential 

smoothing) worden nauwelijks gebruikt. 

V oor een goede ondersteuning bij het maken van forecasts is de beschikbaarheid van informatie 

van belang. De meeste verkopende organisaties hebben echter niet de beschikking over de juiste 

informatie. Informatie is niet aanwezig ofhet vergt veel tijd om aan informatie te komen. Veel 

verkopende organisaties kunnen hierdoor niet direct de verdelingspercentages achterhalen, ook 

heeft men moeite om op basis hiervan en de door BLD aangeleverd historische gegevens een 

prognose te maken. Daarbij speelt ook dat relaties tussen verschillende opties door 

afhankelijkheden33 en restricties34 niet door sales organisaties worden meegenomen in 

optievoorspellingen. Dit komt doordat de produktstructuur voor hen hier te moeilijk voor te 

doorzien is. Zij krijgen echter ook geen ondersteuning bij om daar wel rekening mee te houden. 

Centraal worden de gegevens zo goed mogelijk op de genoemde relaties handmatig aangepast. 

Bij het genereren van een POB zijn er een aantal systeemproblemen; de formatieprocedures om 

tot planorders te komen (figuur 7) gaan niet goed. Probleem hierbij is dat men geen verschil kan 

zien tussen systeemfouten en prognosefouten. Verder zal er een afweging moeten worden 

gemaakt tussen hoeveelheid inspanning die het mag kosten om een voorspelling te krijgen en de 

opbrengst die men verwerft c.q. de kosten die men bespaart door beter te voorspellen. 

Een belangrijk symptoom is dat BLD-programming weinig confronterings mogelijkheden heeft 

33 atbankelijkheid: als men optic m bij kenmerk n kiest, dan moet men voor kenmerk y optic z kiezen 

34 restrictie: als men bij optic m kenmerk n kiest, dan mag men voor kenmerk y niet optic z kiezen 
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om de sales organisaties bij te sturen. Hierdoor wordt de ruimte gegeven voor niet logistieke 

factoren, hetgeen de kwaliteit van de forecasts niet ten goede komt. Het gebrek aan 

confronterings mogelijkheden wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan inzicht bij BLD

programming omtrent de performance van de verkopende organisaties. Bovendien kunnen de 

sales organisaties niet echt af gerekend word en op de forecast performance. 

Het gebrek aan inzicht bij BLD-programming komt mede doordat bij de communicatie van 

plannen informatie (met name het 'waarom' van de forecasts) verloren gaat die initieel wel bij 

de sales organisaties aanwezig was. De informatie-uitwisseling gaat enkel door weergave van de 

percentages, zonder dat men opgeeft waarom men het percentage wijzigt. Er is daardoor weinig 

inzicht in de gebruikte marktinstrumenten.'Verstoringen' in de vorm van het gebruik van 

specifieke opties door snellopers en grote fleet-orders zijn niet onderscheidbaar van de 'normale' 

stuksgewijze verkoop (slechts een of enkele trucks tegelijk) bij dealers. Aan de andere kant wordt 

de planningsstructuur ondoorzichtig doordat optieplanning direct op het laagste niveau, dat wil 

zeggen iedere optie apart gedaan wordt, zonder dat geaggregeerde tussenstappen of categorieen 

gebruikt worden. Hierbij wordt in de voorspelling geen systeemondersteuning geboden die de 

relaties tussen opties van verschillende features meeneemt in het maken van een voorspelling. 

Verder wordt door de formatie van planorders niet die materiaalbehoefte gegeneerd die door de 

percentage planning van opties wordt beoogt. Dit komt door de structuur van de programmatuur 

van de POFM en fouten hierin. 

Gegevensuitwisseling vindt plaats op papier, dit wordt na de gegevens te hebben geanalyseerd 

weggegooid. Hierdoor gaan historische gegevens (percentage voorspellingen van de verkopende 

organisaties) verloren. 

Naast de sales organisaties zijn er bij DAF centraal ook een aantal partijen die marktinformatie 

hebben, zij beseffen vaak het belang van hun informatie niet voor het optieplanningsproces en 

voelen zich hier weinig bij betrokken. 

Efficientie wordt be1nvloed door de volgende factoren: 

• Het niveau waarop men plant (nu per BS per feature per optie) en de manier van 

extrapolatie naar het laagste planningsniveau. 

• De mate van ondersteuning van activiteiten door informatie technologie 

-Bij het maken van forecasts zijn veel handmatige activiteiten benodigd. 

Appendices 

-Gegevens moeten bij verkopende organisaties handmatig aangepast worden. 

-Bij BLD-programming moeten diverse handmatige activiteiten worden verricht 

zoals het invoeren van plannen van sales organisaties, die niet op electronische wijze 

gecommuniceerd zijn en het ovememen van gegevens ten behoeve van de 

rapportage. 
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-Aanpassingen en selectiemogelijkheden bij wijziging van het POB. 

Puntsgewijze weergave knelpunten uit de oorzaak-gevolg analyse 

Hieronder volgt een lijst met knelpunten van het optieplanningsproces zoals die uit de oorz.aak

gevolg analyse naar voren gekomen zijn. De relatie tussen de verschillende genoemde items is 

in figuur 16 weergegeven. De nummers in deze figuur komen overeen met de nummers uit 

onderstaande lijst. In de figuur is in ieder hokje onderaan een cursieve letter weergegeven ter 

indicatie tot welk probleemgebied het betreffende item behoort. De letters worden in tabel 9.1 

verklaard. Vitfiguur 16 blijkt <lat organisatie, werkwijzen en besluitvorming niet strikt van elkaar 

te scheiden zijn, deze zijn dan voor verdere analyse ook samengenomen. 

tabel ap9.1 verklaring letters voor figuur 16 

I letter I verklaring 

0 Organisatie 

w Werkwijzen 

V V oorspelmethoden 

B Besluitvonning 

M Meting, rapportage en de feedback hiervan 

I Gebruikte infonnatie systemen 

Enkele symptomen en kemoorzak:en zijn ook ge'identificeerd door het vergelijken van de huidige 

situatie met het analytisch principe van voorspellen. Deze zijn ook in de oorzaak-gevolg analyse 

opgenomen en zijn in onderstaande lijst te herkennen door een '<I>' teken achter het nummer van 

het knelpunt. 

1 <I>- Niet logistieke factoren spelen een rol bij het opstellen van forecasts en plannen 

(mooi ronde getallen, wenselijkheden in plaats van realisme als prognose geven, 

gewoontes etc.). 

2. Er is weinig systeem ondersteuning voor het verkrijgen van informatie, het genereren 

van betrouwbare voorspellingen en het verifieren van de juistheid van de informatie. 

Hierdoor is het moelijk om de planning bij te sturen. 

3<1>. De planningsstructuur is moeilijk te overzien door het beschouwde niveau waarop 

men plant, de samenhang tussen de verschillende soorten planningsniveaus (volume-, 

mix en optieplanning) en de technische relaties tussen verschillende opties. 

4. Er zijn weinig mogelijkheden voor BLD-programming om de verkopende 

organisaties te confronteren met de kwaliteit van hun voorspellingen. Ten eerste 

omdat men de kwaliteit van een voorspelling niet goed kan vaststellen, ten tweede 
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omdat een verkopende organisatie niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor 

de afgegeven voorspelling, ook al omdat men deze bij BLD naar eigen inzicht 

aanpast. De communicatie en terugkoppeling voor de voor optieplanning benodigde 

marktgegevens lijkt niet goed gestructureerd. 

54>. Men kan de gemeten betrouwbaarheid van plannen niet goed terugkoppelen naar 

degenen die gegevens hiervoor aanleveren. 

6. Men heeft slechts beperkt inzicht in het planningsproces, omdat betrokken partijen 

hier verschillend tegenaan kijken en men op hoger niveau niet direct toegang heeft 

tot gewenste detail c.q. achtergrond informatie. 

7. Men neemt planningsbeslissingen op grond van een niet compleet informatiebeeld. 

8. Soms plant men op grond van onjuiste gegevens. 

9. Door de vele handmatige processen in het optieplanningsproces kan men onnodige 

fouten maken en wordt er vaak veel werk verricht dat met eenvoudige ondersteuning 

overbodig zou zijn. 

10. Men kan geen goed waardeoordeel hangen aan de kwaliteit van een voorspelling. Het 

FRANS is er wel, maar normen om te zeggen wat goed is of niet, zijn er niet. De 

ondersteuning bij de interpretatie van de gegevens van het FRANS is beperkt. 

11. BLD verandert voorspelgegevens zoals die uit de decentrale eenheden verkregen zijn 

door onmogelijkheden te corrigeren en aan te passen aan technische relaties tussen 

verschillende features. BLD geeft deze veranderde gegevens later wel terug maar niet 

de gegevens die decentrale eenheden zelf verstrekt hebben. Hierdoor leren de 

decentrale eenheden niet hoe de prognoses wel juist kunnen worden opgesteld en kan 

men ook minder goed beoordelen wie bij de voorspelling ver van de uiteindelijk 

gerealiseerde werkelijkheid zat, omdat de door hen verstrekte gegevens niet meer 

achterhaald kunnen worden. 

De samenhang tussen de verschillende niveaus van planning ligt vast in de POFM. 

Deze zet geplande opties met het BVS plan en andere gegevens om in het planorder 

bestand. De gegenereerde planorders die hieruit komen geven niet per definitie de 

optieplanningspercentages weer zoals die oorspronkelijk voorspeld zijn. Het is 

hierdoor extra moeilijk te achterhalen waar verkeerde voorspellingen vandaan 

komen. 

12. De aanpak, kennis en inzicht om tot een markt georienteerde voorspelling te komen 

is verschillend bij de verscheidene verkopende organisaties en BLD. 

13. Het is niet duidelijk waar de juiste marktgegevens vandaan komen; dat wil zeggen 

dat het niet duidelijk is of de best mogelijke vraagvoorspelling daadwerkelijk bij de 

verkopende organisaties vandaan komt. Centraal is men vaak sceptisch ten opzichte 

van voorspellingsgegevens op optieboeken. Ook zijn er bij DAF centraal afdelingen 

die informatie hebben die belangrijk is voor optieplanning, zij weten dit niet, of zien 

het belang daar niet van in. 
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14. Verkopende organisaties geven alleen prognoses in getallen door, terwijl men 

achtergrond informatie (hoe men hier toe gekomen is) niet doorgeeft. Vooral bij 

grote afwijkingen van de historie vindt BLD het belangrijk om hier meer over te 

weten. Door betere communicatie kan men meer gegevens te weten komen waardoor 

men betrouwbaarder kan voorspellen. 

15. Een prognose is beter naarmate de periode waarover voorspeld wordt dichter bij is. 

Nu wordt de optieplanning over drie perioden qua werklast verspreid. Oat houdt in 

dat de informatie maar eens per kwartaal verwerkt wordt, deze cycluslengte heeft 

directe invloed op de recentheid van de gegevens. Anderzijds kan men de planning 

ook ad hoc bijstellen. Hier moeten de gegevens aanleverende eenheden dan wel 

signalen voor krijgen, dit zou door regelmatig navragen kunnen, maar het hebben van 

belangrijke gegevens zou hier eigenlijk al voldoende voor moeten zijn. Vaak moet 

BLD zelf achter informatie aan die bij verkopende organisaties aanwezig is en krijgt 

men pas informatie op het moment dat orders reeds vastgelegd zijn. Ter illustratie, 

bij grote orders gaan vaak onderhandelingen vooraf. Men zou hier tijdens het 

onderhandelen al reeds in de planning rekening mee kunnen houden (zie ook punt 

19). 

16. Doordat overleg tussen gegevens verstrekkende, verwerkende en analyserende 

eenheden voor optieplanning niet procedureel vastligt, weten de planners 

(beslissende eenheid) soms niet genoeg om een goede voorspelling te geven. Daarbij 

is er ook geen duidelijke structuur om het optieplanningsproces (periodiek) te 

evalueren en aan te passen. 

l 7cp. De forecast coordinator maakt naar eigen inzicht een voorspelling. Dit doet hij op 

basis van het verloop in werkelijke orders, weergegeven op de optieboeken. Bij het 

voorspellen maakt men geen gebruik van voorspellingsmethodieken en algoritmen. 

Men heeft ook geen mogelijkheid om op een simpele wijze een basisvoorspelling 

voor trends en seizoeninvloeden corrigeren. Door de vele technische wijzigingen en 

fluctuerend ordeverloop is de planning op basis van dit eigen inzicht waarschijnlijk 

de beste, maar door het vele voorspellingswerk besteedt men aan vele opties wel 

weinig aandacht. Een statistisch gegenereerde voorspelling kan echter wel een goede 

ondersteuning bieden, deze blijft daarnaast natuurlijk nog corrigeerbaar voor 

marktverwachtingen. Verder past men ook geen tijdsfasering of kalenderisatie toe. 

Dit houdt in dat men de verwachting van het gebruik van een onderdeel gelijkelijk 

uitsmeert over de voorspellingshorizon, zelfs als marktgegevens van verkopende 

eenheden een specifieke orderprognose voorzien. In uitzonderingsgevallen kan men 

wel direct in het POB of op materiaalcodenummer-niveau een tijdfasering 

aanbrengen. 

18. Door de grote hoeveelheid te verstrekken gegevens zijn er veel arbitraire schattingen 

m prognoses. 
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194>. Historische gegevens worden vertekend door het niet scheiden van fleetorders van 

losse verkoop (bijvoorbeeld via dealers). Deze 'verstoringen in het vraagpatroon in 

de vorm van het gebruik van specifieke opties door snellopers en grote fleetorders, 

zijn niet onderscheidbaar van de 'normale' stuksgewijze verkoop. Fleetorders hebben 

vaak een 'lumpy demand' en maken vaak gebruik van opties die moeilijk 

verkrijgbare materialen nodig hebben. Dit impliceert bij nieuwe voorspellingen wel 

weer een gebruik van die items op een niveau zoals dat is vastgesteld ( op een 

gemiddelde van de verkoop over het afgelopenjaar) inclusief die 'lumpy demand', 

terwijl men niet weet of die schoksgewijze vraagtoename zich weer zal voordoen. 

20 en 21 gaan over het niveau waarop men plant. 20 heeft betrekking op welk niveau 

er binnen een BS gepland wordt, 21 heeft betrekking op het niveau waarop over de 

BVS-en been gepland wordt. 

20<1>. Wat is de beste manier om tot de uiteindelijke prognoses te komen? Nu plant men 

direct op het niveau van BS-en per feature per optie. Het is de vraag of dit wel de 

beste voorspelling geeft, er kan namelijk een goede robuuste maat voor een categorie 

van opties zijn (bijvoorbeeld een categorie airconditioners plannen in plaats van alle 

soorten airconditioners apart plannen) die meer duidelijkheid en betrouwbaardere 

prognoses levert. Men houdt bij het voorspellen van tevoren geen rekening met 

technische restricties en afhankelijkheids relaties tussen verschillende opties. De 

correctie hiervoor vindt achteraf plaats (MUI-correctie). Een 'gecorrigeerde' 

planning kan echter een ander resultaat geven dan een 'gestuurde' planning (zie ook 

punt 23). 

21<1>. Wat is hetjuiste niveau om een voorspelling uiteindelijk op te maken (per BS, per 

type, per categorie van BS-en, etc.)? Hierbij moet men een afweging maken tussen 

de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het niveau waarop men plant. Nu plant 

men iedere optie van iedere BS apart. Men zou bijvoorbeeld gelijkende BS-en van 

verschillende landen samen kunnen nemen. Ook is het aantal orders per BS vaak te 

beperkt om een goede percentageverdeling per feature te maken. 

22. Bij OAF heeft men ervoor gekozen om materiaalbehoefte, die in planning van opties 

wordt vastgelegd, via planorders te bepalen. De POFM levert planorders die niet 

volledig overeenstemmen met de materiaalbehoefte zoals die door zijn inputs 

bedoeld was. Dit komt door de structuur van de benodigde programmatuur. Mochten 

de outputs teveel verschillen van het beoogde resultaat dan heeft men wel de 

mogelijkheid om dit aan te passen. 

23. Bij het genereren en controleren van de optieboeken moeten technische condities en 

relaties handmatig, naar inzicht van de forecast coordinator, aangepast worden. 

24. Bij sales organisaties en BLD moeten diverse gegevens en activiteiten handmatig 

verricht worden, wat leidt tot fouten en dubbel werk. 
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Appendix 10. Vergelijking van bet optieplanningsproces 
met een analytisch principe 

Bij DAF is het planningproces gedeeltelijk gedecentraliseerd. Dit houdt in dat de sales 

organisaties een eigen verantwoordelijkheid hebben omtrent de sales-, delivery- en optieplannen 

die zij opstellen. Het voorspellen is voor de meeste decentrale planners geen volledige taak. De 

potentie om met ingewikkelde statistische benaderingen te voorspellen is bij de planners 

daardoor vaak in beperkte mate aanwezig. 

Historische gegevens zijn bij een aantal verkopende organisaties aanwezig. Echter de 

informatiesystemen om deze historische gegevens goed te gebruiken zijn beperkt. Bij het maken 

van een voorspelling gebruiken de verkopende organisaties alle de gegevens van het optieboek 

en eigen marktinzicht. Alleen de vestiging Nederland houdt hier zijn eigen oude orderboard 

naast, om te zien of er bijzondere orders waren die de historie vertekenen. De orderbeleving bij 

het maken van de voorspellingen is dus zeer gering. 

Faciliteiten voor gegevensverwerking zijn aanwezig, echter de presentatie- en 

analysemogelijkheden zijn bij BLD ook nog maar net ontwikkeld. Het systeem dat hiervoor 

aanwezig is bij BLD is het FRANS. 

De decentrale opzet leidt ertoe dat exteme informatie in de plannen kunnen worden 

meegenomen. Deze exteme marktkennis heeft invloed op de verwachte vraag. Het 

voorspellingsproces staat hierdoor dicht bij de markt. 

Een belangrijke voorwaarde voor een kwalitatief goed forecasting proces is dat plannen 

gebaseerd zijn op de realiteit. Dit lijkt tegenstrijdig met de sales plannen die ook een zekere mate 

een taakstellend element in zich hebben. Bij OAF is deze tegenstrijdigheid ook onderkend en 

gaat men dit oplossen door een ontkoppeling in te voeren. Door inschatting van risks en 

opportunities zal men zo verschillende plannen krijgen. 

Een voorwaarde voor een kwalitatief goed forecasting proces is de hantering van het 'gesloten 

regelkring' principe . Dit principe houdt in dat de eenheid die gegevens aanlevert ten behoeve 

van een proces terugkoppeling krijgt over de kwaliteit van de gegevens. De voorspelling moet 

als voorspelling gezien worden, de gegevens aanleverende eenheden moeten niet door BLD 

gedwongen worden om de voorspelde vraag ook af te nemen [SLAG95]. Gebeurt dit wel dan zal 

deze eenheid zijn wijze van voorspellen aanpassen en zal BLD dus geen goede voorspelling 

ontvangen. Het verplicht afnemen van de voorspelling zal bij een te hoge voorspelling van de 
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vraag uiteindelijk leiden tot bet vormen van een voorraadpunt eindprodukten bij de eenheid, bet 

assemble to order principe wordt dan nog slechts kunstmatig in stand gehouden. Men dient enkel 

te produceren wat door de klant ( de eindgebruiker en niet de vestigingen of de dealers) gevraagd 

lS. 

De gegevens aanleverende eenheid moet dus gei'nformeerd kunnen worden over zijn prestaties. 

Daarbij moet hij ook bet nut voelen om een juiste voorspelling te geven. Dit wordt door de 

verkopende organisaties niet gevoeld. Het verstrekken van informatie over mogelijke 

orderconfiguraties wordt als een lastige tijdrovende klus ervaren. Ook als men specifieke 

informatie heeft over orders met voor materiaalplanning kritieke opties dan geeft men dit bijna 

nooit door, bijvoorbeeld als een verkopende organisatie een promotionele actie heeft waarbij 

extra gebruik zal worden gemaakt van een moeilijk verkrijgbare optie. Dit heeft men in bet 

verleden wel gedaan, maar als men vervolgens met een order met die optie aankwam werd er 

vaak toch een langere levertijd afgegeven. Bij BLD heeft men met dat gegeven dan of niets 

gedaan of de opties is aan een andere verkopende organisatie 'vergeven', maar voor de 

betreffende verkopende organisatie is dit hetzelfde. Men moet deze bier dan ook zeker over 

informeren. Ook moet men bij bet versturen van de optieboeken een motiverende brief voegen 

om de betrokkenheid bij de optieplanning te verstevigen. Dus niet alleen een standaard vraag 'of 

men zo vriendelijk wil zijn te helpen bij de materiaalplanning.' 

Het gesloten regelkring principe komt ook gedeeltelijk terug in het forecasting raamwerk. 

V erkopende organisaties worden met historische verkoopgegevens geconfronteerd bij bet 

invullen van een optieboek, echter niet met bun eigen voorgaande voorspelling maar bet laatst 

up-to-date plan van de forecast coordinator ( de mensen van de verkopende organisaties waren 

zich bier overigens niet van bewust, zij dachten dat in de kolom OLD van het optieboek hun 

laatste gegeven stood!). Deze heeft de voorspelling van de verkopende organisatie op basis van 

eigen marktinzicht en technische kennis van mogelijke orderconfiguraties aangepast. De 

verkopende organisatie kan nu niet zien of BLD de vorige voorspelling juist heeft aangepast, 

noch zien hoe goed de eigen voorspelling was. Wei goed is dat men niet structureel positieve 

(motiverende) of negatieve (straffende) consequenties aan bet opgeven van verkeerde forecasts 

verbindt (wel krijgt een sales organisatie incidenteel terugkoppeling van bun forecast als het 

duidelijk is dat zij in bun prognoses echt ver van de uiteindelijk gerealiseerde werkelijkheid heeft 

voorspeld; echter zo'n verantwoordelijkheidskoppeling kan men, zoals hiervoor beargumenteerd, 

nu niet goed waarmaken), maar men informeert de verkopende organisaties ook niet over de 

kwaliteit van de voorspelling. 

Er wordt geen statistische forecast op basis van orderhistorie en of op een berekende voorspelfout 

gebruikt om de statistische forecast aan te sturen en de menselijke invloed te monitoren en bij 

te sturen. Zoals reeds vermeld; een planner maakt voorspellingen geheel naar eigen inzicht. Deze 
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voorspelling is waarschijnlijk beter dan een statistisch gegenereerde voorspelling. Maar hij moet 

dit doen voor alle opties over alle BS-en. Omdat dit een grote hoeveelheid werk is krijgen lang 

niet alle opties iedere planningscyclus aandacht. 

Men kan nu geen tijdsfasering in de voorspelling van de optiepercentages weergeven. Een 

tijdsfasering in voorspelling zou kunnen komen door een statistische seizoensvoorspelling of 

door recente orderinformatie. Het planorder bestand wordt nu op 'ad hoc basis' op basis van 

recente marktverwachtingen en door ervaring voorziene materiaalplanningsproblemen door de 

forecast coordinator direct in het POB aangepast, zonder verdere systeemondersteuning. 

Op de optieboeken wordt gevraagd voor de planning voor de komende 13 perioden. Dit is echter 

niet de juiste vraag. In de bedoeling van het planningsproces ligt vast om ieder kwartaal voor 

iedere BS nieuwe marktinformatie in te winnen. Men moet dan ook weergeven dat men de 

voorspelling voor de komende 3 perioden wil hebben en niet voor een heel jaar. Uit gesprekken 

met functionarissen van de verkopende organisaties bleek dat men zich door deze tijdscope zeker 

liet leiden, men zou bij een kortere tijdscope veel meer op de verwachte orders van de komende 

drie perioden inspelen. 
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Appendix 11. Overall kwaliteit planningsproces 

Zoals hiervoor is vastgesteld dient optieplanning materiaalverwerving te ondersteunen zodat 

trucks op tijd geleverd worden. Het streven (de norm) is om alle trucks binnen zeven weken te 

leveren. Om te zien hoe goed men plant moet men dus kijken hoeveel geproduceerde trucks er 

aan die norm voldoen. Oorzaken waardoor de levertijd van een truck niet binnen zeven weken 

geleverd kunnen worden35 liggen in de capaciteitsrestricties, de tijdige beschikbaarheid van 

materialen of een combinatie van beide. Onderstaande maat geeft een indicatie hoe goed men aan 

de levertijdnorm kan voldoen als men geen onderscheid maakt in het type truck of soort klant: 

aantal geacceoteerde trucks met leyertjjd $ 7 weken = 1 - aantal trucks met leyertjjd > Z weken = 
aantal gevraagde trucks aantal gevraagde trucks 

1 - mat + mat&cao + cap 
aantal gevraagde trucks 

aantal geleverde trucks met een levertijd > 7 weken wegens: 

mat = niet tijdige beschikbaarheid van materiaal 

cap = niet tijdige beschikbaarheid van capaciteit 

mat&cap = niet tijdige beschikbaarheid van materiaal en capaciteit 

Als men de capaciteitsrestricties hiervan onttrekt dan houdt men over hoe goed men plant, 

immers capaciteitsbeslag staat op zich los van het materiaalgebruik. Een maat voor de 

planningsprestatie is dus: 

I - mat + mat&cap 

aantal gevraagde trucks 

aantal geleverde trucks met een levertijd > 7 weken wegens: 

mat = niet tijdige beschikbaarheid van materiaal 

mat&cap = niet tijdige beschikbaarheid van materiaal en capaciteit 

Een schatting van deze maat, gebaseerd op orderacceptatie gegevens van BLD-Demand Management, voor de OAP geeft 99,2% 

Deze maat geeft aan hoe goed de totale planning wordt gedaan, dit is het gecombineerde effect 

van de drie soorten planningsprocessen. Men kan het effect van de optieplanning als zelfstandig 

plan niet goed meten, omdat de uiteindelijk gegenereerde materiaalbehoefte afhankelijk is van 

de combinatie van de optieplanningsgegevens (de percentages) met de mix-planning. Dit komt 

doordat men van optiepercentages naar optie-aantallen moet gaan om een materiaalbehoefte vast 

te stellen (jiguur 7). 

De materialen waarvan men de beschikbaarheid wil nagaan, betreft al die materialen die men 

reeds kent. Dit houdt in dat als men op bepaalde BVS y een bepaalde optie niet kent en op een 

andere BVS x wel, dan moet met de materiaalbehoefte als men op y alsnog die optie wil (special 

demand) reeds rekening hebben gehouden door de materiaalbehoefte die door x weergegeven 

35 

Appendices 

Hier wordt voorbij gegaan aan het feit dat een klant een truck bij een langere levertijd niet zal bestellen, deze factor lijkt 

slechts beperkte invloed te hebben (ca. 5 trucks per jaar) 
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wordt hiermee op te hogen. Dus uitstel van levertijd die door niet geheel nieuwe materialen 

veroorzaakt wordt telt mee als zijnde een normale levertijdverlenging door het niet beschikbaar 

hebben van materialen. Echter verlenging van levertijd voor geheel nieuwe materialen telt hier 

niet voor mee, omdat men hiervoor geheel niet kan plannen. 

De planningmaat geeft echter een vertekend beeld over hoe goed men daadwerkelijk plant, 

gezien vanuit BLD. Dit komt omdat men bij materiaalverwerving veiligheidsvoorraden aanlegt 

en spoedorders voor materiaalaanvoer kan plaatsen. Zo heeft men gemiddeld over 1995 per 

periode een onderdelenvoorraad36 met een kapitaalbeslag van /131,5 miljoen gehad. Deze 

voorraadhoogte wordt bepaald door de voorraad voor orders en de veiligheden die er voor 

onderdelen zijn aangebracht. De veiligheidsnorm wordt volgens een aantal dagen behoefte 

gedefinieerd. Over het algemeen is er in de onderdelenvoorraad 40% van de onderdelen voor 

veiligheden bestemd ( een schatting van materiaalplanning en -verwerving). De inspanning voor 

het bespoedigen van materiaalaanvoer kon niet goed achterhaald worden. Deze bestaat uit de 

werkzaamheden van materiaalplanners, spoedtransporten en extra bestelkosten. 

36 
De onderdelenvoorraad is fysieke voorraad exclusief work in progress 
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Appendix 12. Materialen uit de categoriein k, I, o en p 

" 

Categorit k: 51 1313487 MOTORREM 
52 1313488 MOTORREM 

Record itenum itenam 
I 0086166 KABfNEONDERBOUW 
2 0088252 KABfNEONDERBOUW Categorit I: 
3 0088253 KABfNEONDERBOUW Record itenum itenam 
4 0596572 KABfNEONDERBOUW I 0280059 GRILLE 
5 0596573 KABfNEONDERBOUW 2 0367793 TACHOGRAAF 
6 0657658 TACHOGRAAF 3 0757819 TACHOGRAAF 
7 0671013 TACHOGRAAF 4 1206208 KACHEL 
8 0764426 GRILLE 5 1240844 ELEKTRONISCHE UNIT 
9 0891611 HEMEL 6 1249391 ELEKTRONISCHE UNIT 
10 1213975 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 7 1252115 ST ABILISATOR 
II 1230994 ELEKTRONISCHE UNIT 8 1261333 ELEKTRONISCHE UNIT 
12 1235164 ELEKTRONISCHE UNIT 9 1277240 TACHOGRAAF 
13 1237163 KABfNE,BOVEN 10 1285477 TOEBEH. AIRCO. 
14 1270072 fNSTR PAN SAM. II 1285638 KACHEL 
15 1272255 ELEKTRONISCHE UNIT 12 1285639 KACHEL 
16 1277242 TACHOGRAAF 13 1301871 fNSTR PAN SAM. 
17 1290336 ELEKTRONISCHE UNIT 14 1301872 fNSTR PAN SAM. 
18 1293308 fNSTR PAN SAM. 15 1301873 fNSTR PAN SAM. 
19 1294254 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 16 1304216 fNSTR PAN SAM. 
20 1294255 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 17 1305451 ELEKTRONISCHE UNIT 
21 1294256 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 18 1307595 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 

22 1294257 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 19 1308078 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 
23 1294864 STOEL,BYRYDERS- 20 1315102 TOEBEH. AIRCO. 
24 1294869 STOEL,BESTUURDERS- 21 0528431 LAGER,KEGEL-
25 1294964 STOEL,BESTUURDERS- 22 0791333 PLAA TMATERIAAL 
26 1298167 TACHOGRAAF 23 0948455 KROONWIEL 
27 1298786 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 24 0948456 KROONWIEL 
28 1303379 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 25 1251063 KOMPRESSOR,AIRCO. 
29 1305560 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 26 1307290 POMP AUTOM. VETSM. 
30 1305777 UNIT,HYDR.BED.VERSNB 
31 1307599 EL.LEIDfNGBOOM KAB. 
32 0071612 STEUN,LUCHTVEER- Categorit o: 
33 0071614 STEUN,LUCHTVEER- Record itenummer itenam 
34 0082101 POMP,HYDRAULISCH- 0361063 PLAAT,DAK-

35 0223703 HEFBOOM 2 0367795 TACHOGRAAF 
36 0378294 REMTROMMEL 3 0526141 TACHOGRAAF 
37 0538047 RfNG. 4 0596958 RAND 

38 0950119 PLAA TMA TERIAAL 5 0657655 TACHOGRAAF 

39 0950222 PLAA TMA TERIAAL 6 0757821 TACHOGRAAF 

40 1206714 POMP,BRANDSTOF- 7 0757823 TACHOGRAAF 
41 1212387 NAAF, WIEL- 8 1248869 ELEKTRONISCHE UNIT 
42 1238372 REMSCHIJF 9 1249570 ELEKTRONISCHE UNIT 
43 1264857 PTO 10 1261008 KACHEL 
44 1284417 POMP,BRANDSTOF- II 1261009 KACHEL 
45 1299436 SENSOR/SCHAK. DRUK- 12 1268426 TACHOGRAAF 
46 1303560 KOPP.PLAAT SAM. 13 1272725 TACHOGRAAF 
47 1303702 KOPP.PLAAT SAM. 14 1277241 TACHOGRAAF 
48 1303705 DRUKGROEP SAM. 15 1284111 TACHOGRAAF 
49 1304250 UNIT,HYDR.BED. VERSNB 16 1295797 fNSTR PAN SAM. 
50 1311452 ARM,TUSSEN- 17 1298170 TACHOGRAAF 
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18 1299140 BED+TOEBEHOREN 
19 1299696 ELEKTRONISCHE UNIT 
20 1305454 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

21 1305455 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

22 1305566 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

23 1307597 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

24 1307600 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

25 1307601 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

26 1308079 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

27 1308080 EL.LEIDINGBOOM KAB. 
28 1309820 ELEKTRONISCHE UNIT 

29 1310205 EL.LEIDINGBOOM KAB. 
30 1315462 TACHOGRMF 
31 0591877 HEFBOOM 
32 0950117 PLAA TMA TERIAAL 
33 1206716 POMP,BRANDSTOF-
34 1239807 KOPPELING,VENT.-

35 1246502 POMPEENHEID 
36 1259117 ARM,TUSSEN-

37 1260186 HUIS,STUUR-
38 1274357 ARM,TUSSEN-

39 1274358 ARM,TUSSEN-
40 1280703 STEUN, VEERP AKKET-

41 1280704 STEUN, VEERP AKKET-
42 1284418 POMP,BRANDSTOF-

43 1287530 HUIS, VLIEGWIEL-
44 1287540 HUIS, VLIEGWIEL-
45 1290102 UITLAA TPIJP 
46 1295658 KAST,DISTRIBUTIE-

47 1298228 ASLICHAAM VOOR 
48 1301734 UNIT,HYDR.BED.VERSNB 

49 1310582 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

Categorie p: 

Record itenummer itename 
1 0757818 TACHOGRAAF 
2 1206209 KACHEL 
3 1243012 DAKKLEP 
4 1243013 DAKKLEP 
5 1265845 DAKKLEP 
6 1268420 TACHOGRAAF 
7 1281144 ELEKTRONISCHE UNIT 
8 1307596 EL.LEIDINGBOOM KAB. 
9 1307598 EL.LEIDINGBOOM KAB. 

10 1309127 ELEKTRONISCHE UNIT 
11 0096096 SCHOMMEL, VEER-

12 0096097 SC HOMMEL, VEER-
13 0096105 STEUN,VEERPAKKET-
14 0791346 PLAA TMA TERIAAL 
15 1267235 DYNAMO 
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Appendix 13. Offsetting 

In deze bijlage is de planning en realisatie van de optie ST-KAB een keer niet geoffset en een 

keer geoffset weergegeven tegen de geplande en gerealiseerde assemblagebehoefte voor de 

dakplaat weergegeven. De dakplaat wordt gefabriceerd in de kabinefabriek. Deze heeft een 

offsetting van 3 weken in de planning. 

De periodegegevens van optieplanning en materiaalplanning komen niet met elkaar overeen. De 

optieplanning gaat uit van registratie van het o.o- moment. Door de offsetting is het zicht van de 

Periode 

Week 

Periodegegeven 
Materiaalplanning 

Periodegegeven 
Optieplanning 

A 

------------a 1 a2 a3 a4 

A 

B 

------------b 1 b2 b3 b4 

B 

jiguur 17 offsetting materialen kabinefabriek 

C 

------------c 1 c2 c3 c4 

B 

C 

assemblagefabriek een week verder en voor de kabinefabriek drie weken. Injiguur 17 wordt de 

offsetting geillustreerd. Als geoffset-te schatter van de optieplanning om de periodegegevens met 

de materiaalplanning te kunnen vergelijken is voor periode A gelijk aan: 
0,25 • Periodegegeven A+ 0,75 • Periodegegeven B 
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periode 199504 199505 199506 199507 199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 

weergave in grafiek 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 

materiaal: 
assemblage planning 2 perioden voordat de behoefte vast werd 5 1 9 7 7 2 6 14 7 10 

gerealiseerde assemblage behoefte 15 3 2 4 6 9 B 13 5 6 11 5 16 

optie: gegevens gebaseerd op abolute aantallen POB: verdwenen 9513, 9601 

planning 8 2 3 4 4 4 10 11 13 9 13 

realisatie 5 3 3 9 7 11 4 2 8 10 6 15 

Dakplaat 

16 

14 

12 

10 

10 ,, 12 

poriode 

~ ~~jie" heh~ c:::::::Ji;;-ca,t assemblage behoefte -+- planning optie ST--KAB ---- reahatie optie ST ·KAB j 
-- --- - ---- ------ ---------------



periode 
weergave in grafiek 

materiaal: 
gerealiseerde assemblage behoefte 
assemblage prognose 2 perioden voordat de behoefte vast werd 

cumulatieve assemblage behoefte vanaf periode 9506 
cumulatieve assemblage prognose vanaf periode 9506 

offsettingsfactoren: 0,25 0, 75 
POB: verdwenen 9513, 9601 

199504 199505 199506 199507 199508 
2 3 4 

15 3 2 4 6 
5 

2 6 12 
6 7 

cumulatief verschil assemblage behoefte en prognose hiervan vanaf periode 9506 0 5 

optie: gegevens gebaseerd op abolute aantallen 
planning 
realisatie 

geoffselte planning 
geoffsette realisatie 

8 
5 

4 
2 

2 

3 
3 

3 4 
3 3 

4 4 
3 8 

199509 
5 

9 
9 

21 
16 
5 

4 
9 

4 
8 

199510 
6 

8 
7 

29 
23 

6 

4 
7 

9 
10 

geoffsette planning cumulatief 4 7 11 15 19 28 
geoffselte realisatie cumulatief 2 5 8 16 24 34 
cumulatief verschil geoffsette planning en realisatie 2 2 3 -1 -5 -6 

199511 
7 

13 
7 

42 
30 
12 

10 
11 

11 
6 

39 
40 
-1 

cumulatief verschil geoffsette planning en realisatie blijven voor de perioden 9513 en 9601 gelijk aan periode 9512, wegens ontbrekende gegevens POB 

Dakplaat 

18 

14 

12 

10 

10 11 12 

,...-

(iiiii1asemblage behoefl:e ~forecast asaemtMage behoefl:e --• --- geoffHtte planning (optie ST-KAB) ~geoffaette reUlatie (optie ST-KAB) j 

199512 
8 

5 
2 

47 
30 
17 

11 
4 

3 

39 
40 
-1 

199513 199601 
9 10 

6 11 
6 14 

53 64 
30 30 
23 34 

2 8 

7 10 

39 39 
40 40 
-1 -1 

199602 
11 

5 
7 

69 
37 
32 

13 
10 

10 
7 

49 
47 

2 

199603 
12 

16 
10 

85 
47 
38 

9 
6 

12 
13 

61 
60 

1 

199604 

13 
15 



Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrijfskunde 

Appendices pagina 144 



Business Logistics Department 

Appendix 14. Realisatie optieplanning versus 
materiaalplanning 

In deze appendix zijn voor de vijf gekozen materialen de realisatie op optieniveau met de 

realisatie op materiaalniveau geconfronteerd. Hier zitten nogal wat verschillen in. 

Per materiaal staan de observaties in label apl 4.1. Omdat de gerealiseerde assemblagebehoefte 

afweek voor bijna alle vijf de materialen en <lit niet steeds volledig verklaard kan worden zet <lit 

vraagtekens bij de juistheid van de gegevens. Dit kan veroorzaakt worden door fouten in de 

registratieve systemen of de juistheid van de explosie van het VOB (en POB) naar de weergave 

van de gerealiseerde assemblagebehoefte ( en dus ook de geplande assemblageboefte ). 

Er is gecontroleerd of FRANS goed de optieplanningsgegevens registreerde door de 

daadwerkelijke orders uit het VOB te vergelijken met de registratie van FRANS. Deze waren 

voor de optie MMOTPTOMB identiek. Aangenomen mag dus worden <lat FRANS foutloos 

registreert. 

label ap 14.1: vergelijking rea/isalie opties met gerealiseerde assemblagebehoefte van een 

materiaal over de tijd 

materiaal vergelijking van oorzaak van de afwijking 

a: real isatie op ties met 

b: gerealiseerde assemblagebehoefte materiaal 

kegellager a<b toepassingen van component sales 

kompressor a<b niet traceerbare stuklijstrelaties van materiaal naar 

optics 

distributiekast a<b niet traceerbare stuklijstrelaties van materiaal naar 

opties 

vliegwielhuis a>b ??? 

dakplaat a" b -

Er is ook gecontroleerd of de explosie goed gaat. Na nader onderzoek bleek <lat de kompressor 

ook aangestuurd werd door opties uit de Special Demand Loop. Een ander materiaal <lat 

onderdeel van de airconditioning is die aangestuurd wordt door dezelfde optie ZTMPMAC met 

selectiecode 2213 is het materiaal 'kompressor, airco groen 134a' met codenummer 1264800. 

Dit materiaal komt voor op de verkooporder met nummer 186753. Explosie van het 

selectiecodepakket van deze order leverde precies een stuk 1264800 op. Vervolgens is 

gecontroleerd ofbij de explosie van alle orders uit het VOB voor de dagen van week 22 uit 1996 
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de behoefte voor de componenten waar het materiaal op voorkomt met het aantal orders met 

selectiecode 2213. Het is niet met de materiaalbehoefte zelf vergeleken omdat bij de explosie van 

het niveau van componenten naar de yellow-line delen er offsetting plaatsvindt. Aangenomen 

mag worden dat die laatste stap goed gaat. Tabet 14.2 geeft de vergelijking weer. Geconcludeerd 

kan dus worden dat de explosie goed gaat. 

Er is niet gecontroleerd of de registratie van de assemblagebehoefte goed is. Dit mag echter wel 

aangenomen worden. 

Er is een afwijking tussen de optieplanning en de materiaalplanning geconstateerd, maar omdat 

de registratie en de explosie goed bevonden is, is er vetrouwen in de werking van de systemen. 

Men dus de planning en realisatie gegevens van materiaal en optieplanning los van elkaar 

bekijken. 

tabel 14. 2 vergelijking VOB se/ectiecode 2213 en BP 56 voor de vier componenten 

dag: 1 2 3 4 5 

YOB se1ectiecode 2213 11 9 7 6 6 

componentnr. 1293416 0 0 0 0 0 

componentnr. 1291531 0 0 0 0 0 

componentnr. 1284675 0 0 0 0 0 

componentnr. 1286850 11 9 7 6 6 
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optieReal x gereal assemblage 

periode 199504 199505 199506 199507 199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
weergave in gratiek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

reallsatle van de optleplannlng optle AAS1139 151 88 127 77 183 171 190 200 138 162 156 193 157 
gereallaeerde assemblagebehoefte 251 175 139 146 55 185 241 285 226 176 253 236 250 

cumulatieve real isatie van de opbeplanning 151 239 366 443 626 797 987 1167 1343 1536 
cumulatieve gereal iseerde assemblagebehoefte 175 314 460 515 700 941 1226 1452 1666 1938 
cumulatief verschil realisatie van de optieplanning -24 -75 -94 -72 -74 -144 -239 -265 -265 -265 -345 -402 
en realisatie van de assemblagebehoefte 

correllatiecoefficient tussen realisatie van de optieplanning 0,66 
en realisatie van de assemblagebehoefte 

Kegeflager: reall1at .. van de optieplanning versu• ge,.aH ... rde aaMmbl~fte 

300 -200 

100 

0 -E? · 1r lll 
13 

-100 

-200 

.300 

.. oo 

.500 ---·--·-·-·· ----- -- -- - ---- - --· ______ __, 
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periode 199504 199505 199506 
weergave in grafiek 2 

reallsatie van de optleplannlng 209 193 
gereallseerde assemblagebehoefte 209 253 219 

cumulatieve realisatie van de optieplanning 209 402 
cumulatieve gerealiseerde assemblagebehoefte 253 472 
cumulatief verschil realisatie van de optieplanning -44 -70 
en realisatie van de assemblagebehoefte 

correllatiecoefficient tussen realisatie van de optieplanning 0,79 
en real isatie van de assemblagebehoefte 

I - --

Kompre .. or: ,., .. , •• ._ van de opU•P•nnlng versus gereall ... nt. uMmblagebehoefte 

400 , 

300 

200 

100 

-100 

-200 

-300 

I I I I I I I I I 
~

c:::l cumulatief veBchil rH lin tle optieplanning en gereabeerde euemblagebehoefte 

--+- rnliHtie van de opt•planning 

:--gerHb eerde asse~gebehoefl:e _______ _ 

199507 
3 

178 
186 

580 
658 
-78 

-·----------- - - -- ---- - -------- -----~ 

optieREAL x assemblagebeh 

199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

92 202 312 235 304 194 267 264 312 334 
140 311 263 290 315 201 347 272 308 

672 874 1186 1421 1725 1989 2301 
798 1109 1372 1662 1977 2249 2557 

-126 -235 -186 -241 -252 -252 -252 -260 -256 

Pagina 1 



peliode 199504 199505 199506 
weergave in grafiek 2 

realla■lle van de optleplannlng 27 20 
gereallseenle assemblagebehoefte 27 19 24 

cumulatieve realisatie van de optieplanning 27 47 
cumulatieve gerealiseerde assemblagebehoelte 19 43 
cumulatiel verschil realisatie van de optieplanning 8 4 
en realisatie van de assemblagebehoelte 

correllatiecoi!lficient tussen reali satie van de optieplanning 0,6 
en realisatie van de assemblagebehoefte 

OlstributtekMt: ,. ..... u. van de optiepannlng Yef'SUS gereali~ nHmbl~ 

20 

15 

10 

-5 

-10 

-15 --- ------ ---

~

~ -;u~ ulahef vtirschil rHliHll• optiepllnn~ g- ; n- gereah ee7de es;;;bi;gebe~ ftj 

--+- reab et• van de optieplann1ng 

~ ~ eanffrde euembi.gebehoefte ____ _ 

199507 
3 

5 
8 

52 
51 

optieReal x gereal assemblage 

199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 10 11 24 14 6 9 21 16 19 
8 18 19 31 18 18 15 27 40 

60 70 81 105 119 140 156 
59 77 96 127 145 172 212 

-7 -15 -22 -26 -26 -26 -32 -56 
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periode 199504 199505 199506 

weergave in grafiek 

reallsatle van de optleplannlng: 10m MMOTPTOMB en MMOTPTOZB 29 

gereall1eerde assemblagebehoefte 5 5 

cumulatieve realisatie van de optieplanning 29 

cumulatieve gerealiseerde assemblagebehoefte 5 

cumulatief verschil realisatie van de optieplanning 24 

en realisatie van de assemblagebehoefte 

correllatiecoefficien1 tussen realisatie van de optieplanning 0,57 

en realisatie van de assemblagebehoefte 

-- - -- ---- ·•-·- - - - ---- -

VltegW-4hul• : reallaalle van de opt~annlng ve,.ua .,. .. 1 ... n1e UMmbfagebehoefte 

140 -·-- -

120 

100 

80 

60 

40 

- ----. - --- - - - --- ------------- - --

-· _ __..1,. ___. 
,--

V v t--......_. ___ _ 

L--

10 11 12 

~

c:::Jaimulat•f ver5Chil rHiiwt• opUef>'llnnll'lg versus gereaisNrde assemb&llgebehoeft•J 
-+- reais•tie ven de optieplllnning 

:!"""'gerealesffrd•HHmblagebe~~ _ _ _____ _ _ 

13 

2 

25 
5 

54 
10 
44 

199507 
3 

6 
3 

60 
13 
47 

optieReal x gereal assemblage 

199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 17 18 28 20 14 16 26 28 31 
3 5 3 8 4 6 7 13 19 

70 87 105 133 153 179 207 
16 21 24 32 36 49 68 
54 66 81 101 117 117 117 130 139 
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optieREAL x assemblagebeh 

periode 199504 199505 199506 199507 199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
weergave in grafiek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

re1lla1tle van de optleplannlng 5 1 3 3 9 7 11 4 2 8 10 6 15 
gereallaeerde aasemblagebehoefte 15 3 2 4 6 9 8 13 5 6 11 5 16 

cumulatieve realisatie van de optieplanning 5 6 9 12 21 28 39 43 53 59 
cumulatieve gerealiseerde assemblagebehoefte 3 5 9 15 24 32 45 50 55 71 
cumulatief verschil realisatie van de optieplanning 2 0 -3 -3 -4 -6 -7 -7 -7 -2 -12 
en realisatie van de assemblagebehoefle 

correllatieco&fficient tussen realisatie van de optieplanning 0,57 
en realisatie van de assemblagebehoefte 

Oakplaat: reall•atle van de optleplannlng versus gerealiHefde aanmblagebehoefte 

-10 

-15 

---- ----J c:::::J cumulatief verschi rHliutie optieplanning en gerHbeerde essemb'agebehotlfte 

---4- rHlisatie van de optieplanning 

--- gernhffrde essemblagebeho.fta _ ________ _ 
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Appendix 15. Opdeling in percentage en mix component 

De planningsafwijking kan opgedeeld worden in een deel veroorzaakt door optieplanning en door 

de mixplanning. De optieplanning bepaald het geplande percentage van een optie. De 

mixplanning bepaald het totaal geplande aantal van alle opties uit een feature 
Gepland aantal - gerealiseerd aantal = verschil door optieplan: 

+ 
verschil door mixplan: 

gercaljseerd aantal • (gepland% - gerealiseerd%) 
gerealiseerd% 

gepland% • 
{ 

geoland aantat - gercatjseerd aantaJ } 
gepland% gerealiseerd% 

Dat deze opdeling juist is wordt hieronder in twee uiterste gevallen gedemonstreerd. 

De planningsafwijking moet geheel door de mixplanning worden veroorzaakt als het geplande 

en gerealiseerde percentage overeenkomen en het geplande en gerealiseerde aantal niet: 

Stel: het geplande percentage = het gerealiseerde percentage = 10 % 

het geplande optie-aantal = 200 het gerealiseerde optie-aantal = 100 

Uitwerken geeft: 200 - 100 = 0 

+ 

Dit klopt dus. 

De planningsafwijking moet geheel door de optieplanning worden veroorzaakt als het geplande 

en gerealiseerde totale aantal opties uit een feature met elkaar overeenstemmen en het geplande 

percentage en gerealiseerde optiepercentage niet: 

Stel: Het geplande feature aantal = het gerealiseerd feature aantal = 1000 

het geplande optie-percentage = 10% het gerealiseerde optie-percentage = 20% 

Dus: het geplande optie-aantal = 200 het gerealiseerde optie-aantal = 100 

Uitwerken geeft: 200 - 100 = 100 

+ 

0 

Dit klopt dus. 

Appendices pagina 153 



Technische Universiteit Eindhoven Technische Bedrijfskunde 

Appendices pagina 154 



Business Logistics Department 

Appendix 16. FRANS overview per selection code met 
weergave van indicatoren -------

11:a.1.111.s= 

De eerstvolgende pagina presenteert een voorstel om het FRANS aan te passen ter verbetering 

van de interpetatie. In het gemaakte simulatiepakket kon de waarde van het gemiddelde niet 

boven de staafweergegeven worden, dit is handmatig bijgeschreven. Ook ontbreekt de weergave 

van de regressielijn van de realisatie. 

In dit rapport is verder met deze eerstvolgende pagina als simulatie-model gewerkt. Een andere 

toevoeging is de volgende. 

De tweede pagina na deze presenteert een voorstel om het FRANS aan te passen ter verbetering 

van de interpretatie met ondersteuning voor een komende voorspelling. Hier is een exponential 

smoothing model gebruikt met historie begonnen in periode 199505 en een smoothing constante 

van 0,2. 
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Overview Per Selectloncode 
yp type 

Selkod SELECTIECODE & BENAMING 
Mrtkod 000 - 999 

Volume 
• Average Plan 

400 

300 

200 

100 

Plan 30~ 1 195 1 220 1 66 1 305 1 352 1 295 1 356 316 1 281 1 253 
RHll11tlon 209 121 165 106 209 228 262 257 202 257 231 

Pl volume & mix 46 61 33 38 46 54 13 39 56 9 10 
MAPE 41 25 

Percentage 

100 

80 

80 

40 

20 

1119505 10 11 12 averages 

Plan 89 1 91 I 88 1 89 1 89 1 91 1 90 1 93 92 1 89 1 88 
RHllllllon 85 82 83 86 78 86 87 85 82 86 85 

Pl option plan 5 11 6 3 14 6 3 9 12 3 4 
MAPE 7 6 

Plan deviation per period r:wlatively c1u1td by· 
voluma & mix: 79 % 
option plan: 21 % 



Overview Per Selectloncode 
YP type 

Selkod SELECTIECODE & BENAMING 
Mrtkod 000 - 999 

Volume - Pan 2 periods before l'Hillltion _ RHINtion 

1119505 10 

Pion 305 1 195 1 220 1 6~ 1 305 1 352 1 ReallHllon 209 121 165 106 209 228 
Pl volume & mix 46 61 33 38 46 54 

MAPE 41 

Percentage 

100 

80 

80 

40 

20 

Plan 89 1 91 1 88 1 89 1 89 1 91 1 
Realisation 85 82 83 86 78 86 

Pl option plan 5 11 6 3 14 6 
MAPE 7 

Plan dtva1Uoo per period rtlatively CIUltd by' 
volume & mix: 79 % 
option plan: 21 % 

• Average Plan 

11 12 

295 1 356 316 1 
262 257 202 

13 39 56 

90 1 93 92 1 
87 85 82 

3 9 12 

281 1 
257 

9 
25 

89 1 
86 

3 
6 

·-
253 
231 

10 

foreceated ~ --

88 
85 85 1 
4 Foreca■t 
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Appendix 17. Gegevens van de 5 geselecteerde materialen 

Voor de vijf gekozen materialen uit de categorieen 'klop' zijn per materiaal de volgende 

gegevens in deze bij lage opgenomen: 

materiaal en optiekenmerken: 

• pnJS 
• ( order-)wijzigingstermijn 

• hoogte veiligheidsvoorraad 

• veiligheidstijd 

• categorie waarin hij in de classificatie behoort 

• voertuigen waarop het materiaal voorkomt 

• de optie en het feature waar de optie toe behoort, die het materiaal aansturen 

plan- en realisatiegegevens: 

• weergave van planning en realisatie aantallen voor de betreffende optie 

• weergave van de planning en realisatie aantallen voor het betreffende materiaal 

• weergave rekenblad met performance indicatoren en analyse volume versus 

optieplanning voor de betreffende optie 

• weergave van de registratie van optieplannigs gegevens uit het FRANS 

• weergave van de registratie van assemblagebehoefte van de 

materiaalplanningsgegevens uit de BP85: 

Appendices 

De registratie van plan- en realisatiegegevens voor materialen bestaat uit vier delen: 

-assemblagebehoefte 

-fabricagebehoefte 

-derden behoefte 

-totaal behoefte: de som van de drie bovenstaande 

Optieplanning stuurt de assemblagebehoefte aan. Echter voor de kompressor bestaat 

de assemblagebehoefte niet omdat deze bij fabricage als subsamenstelling wordt 

verwerkt. De optieplanning stuurt de materiaalbehoefte hier op fabricage aan. 

In de tabellen staat onder planningsweekend per kolom weergegeven hoe de planning 

er op <lat moment uitzag. Per kolom staat ingeschreven op welke periode dat 

betrekking had. Per kolom is het bovenste getal de gerealiseerde behoefte voor de 

bijbehorende periode. Per rij staat per periode waarvoor er gepland is de planning in 

aantallen over de perioden waarvoor er voor <lat materiaalcodenummer een planning 

was. De rij oud geeft een materiaalbehoefte door produktie-achterstand van dat 
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• 

Appendices 

materiaal aan voor die periode. 

Weergave van het rekenblad voor de berekening van de indicatoren en weergave van 

de grafische voorstelling van plannings- en realisatiegegevens met indicatoren als 

hulp ter interpretatie. 
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kegellager 
prijs: 

wijzigingstermijn: 

veiligheidsvoorraad: 

veiligheidstijd: 

categorie: 

mogelijk voorkomend op: 

features en opties: 
feature: 

afkorting: 

feature code: 

optie: 

afkorting: 

selectiecode: 

Appendices 

0528431 
/347,15 

60 werkdagen 

geen 

10 werkdagen 

I 
voertuigen uit de F75 serie 

achterastype 

AASTYPE 

241 

achterastype 1339 

AAS1339 

4448 
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pertode 
weergave in grafiek 
optie AAS1139 
planning optie 
reallsatle optie 

cumuiatieve planning 
cumulatieve realisatie 

POB: verdwenen 9513, 9601 

199504 199505 
1 

252 
151 

252 
151 

199506 
2 

161 
88 

413 
239 

cumulatief verschil planning en realisatie 101 174 

correllatieCCH!fficient tussen planning en reatisatie 0,87 

600 

400 

200 

100 

Kegell1ger: optleplan versus optlereallsatie 

10 11 12 

l~ ~--- c:::Jcumulet.ief verscM piaMing .en realisatie van optie Ms1339 ---- ] 
-+- plaMlng optie AAS1 t39 

______ __.,_rHlisatieoptieAAS1139 ______________ _ 

199507 
3 

165 
127 

578 
366 
212 

13 

199508 
4 

61 
77 

639 
443 
196 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

Plan x Real (AAS1139) 

199509 
5 

234 
183 

873 
626 
247 

199510 
6 

234 
171 

1107 
797 
310 

199511 
7 

223 
190 

1330 
987 
343 

199512 
8 

274 
200 

1604 
1187 
417 

-----

199513 
9 

138 

417 

199601 
10 

162 

417 

199602 
11 

215 
156 

1819 
1343 
476 

199603 
12 

231 
193 

2050 
1536 
514 

Kegellager: cumulatleve planning versus cumulatleve reallsatle optle 
AAS1139 

10 11 12 

j-+- cumulatieve planning optie AAS1139 ---- cumulatieve rHlisatie optie AAS 1139 j 
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199604 
13 

198 
157 

2248 
1693 

555 
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periode 199504 
weergave in grafiek 

199505 199506 
1 

assemblage planning 2 perioden voordat de behoefte vast werd 
gereallseerde assemblagebehoefte 251 

veiligheidsvoorraad 0 

175 

bij het aflezen van de grafiek moet rekening gehouden worden met een veiligheidstijd van 1 0 dagen 

cumulatieve assemblage planning vanaf periode 9506 
cumulatieve gerealiseerde assemblage behoefle vanaf periode 9506 
cumulatief verschil assemblage behoefle en prognose hiervan vanaf periode 9506 

correllatieco!ffici&nt tussen planning en realisatie 0,81 

Kegellager: planning assembiagebehoefte versus assembiagebehoefte 
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Kegellager: cumuiaUeve planning assemblagebehoefte versus 
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RIIP115 JIIP115 H'ISTORIE ' VAH OE HATERIAAL IIEHOEFTE PLAHHINO /OIIR24U5 OAF-TRUCKS CCI 96-0S-25 07 15 371 I 

4AHVRAGER 
I 

NAAN THIELEN , H.H.P 1 POST-KODE AO!i011045 ! I 
4RTIKEL 05211431 IIENAMINO ! LAGER, KEGEL - ASSEHIILAGE IIEHOUTE OP •HIIS MOMENT 

8EVO !!ii - l'RAHSEN,H. 
I i 

PLANNING i PLAHH I NOS WEEXENO I I I I i 
I 1,6 TIIV PER. "°' 9'05 "f'. 't' ,&45 · r1 'W ,5s31 'Y' 

~7 'f\ 'q51 

J2' 
-i.. 12- . I Jo OUD 25 i l :S 3 ' 12 5 •· 0 ; s 27 

'513-9516 251 
9511-,520 175 30., 
9521-9524 u, 227 245 
9525-95211 14' 210 22, 2311 
9s2,-9u2 55 "' 156 178 , 174 
9533-95!6 11115 20, : 31' 322 34' 35:S 
9537 - 9540 241 . 30:Z 40, ' 540 540 542 ! 342 

' ,541-9544 2115 211 . 3911 311 : 327 33' 311 !14 
9545-9541 22, 2111 2'5 ' ""' 310 354 356 332 336 
954'-9552 176 • 17' 201 213 257 24' 241 25, 24' 241 
9601-9604 25:S 252 ! 2" 262 282 31:S 2116 : 23' 259 257 221 
'605-9'08 236 , 2211 2'5 . so, 2'3 504 , 515 296 : 270 262 254 , 22 .. 
960,-9612 250 264 1 291 20 1 270 2110 27, I 21" 265 281 294 2117 14i 
9613-961' !Ill 3 1 1 2U 272 , 249 259 259 : 21-. 275 2'5 2'7 181 
9617-9620 245 275 I 24• 234 226 241 24 1 262 265 2'6 157 
9621-9624 295 296 , 251 261 260 261 257 297 2,. 176 
9625-9628 50 I 504 · 2110 1114 1115 170 2116 , 240 192 
9629-9652 1, I 112 : ... 0 0 .. , 0 
9653-96!6 52! 500 277 0 17' • 
9657-9640 524 !17 ' 2110 
9641 - 96 44 195 190 ' 165 
9645-96"8 0 0 : 0 
9649-9652 0 · 0 
9701-9!7 04 D' 
9705-97011 

TOT4AL: 2356 25911 , 2617 1922 2212 2552 !1119 , !SU 554' 5569 3375 3362 . 5424 
! 
' 



Overview Per Selectioncode 
'I'YPKOD F6006A- M9999Z 
SELKOD 4448 AAS 1339 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
400 
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200 

100 

-- - - - - :::-=-:=- ---=-=- - - - - - - - -

0 --L--------------.i--------.----.---......---.------,----,-----r--
199505 6 7 8 9 11 12 13 2 3 4 Averages 
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AAS1339 

periode 199505 6 8 10 11 12 2 3 4-
waamemingsnummer 2 6 7 8 9 10 11 

gomiddoldoplanning 
gepland optie untal 305 195 220 66 305 352 295 356 316 281 253 268 
gepland optieperatnlage 89 91 66 89 89 91 90 93 92 89 66 90 
gepland feature aantal 343 214 250 74 343 387 328 383 343 318 266 297 

ge-no1bl1it 
A.. genollilffrd optielantal 209 121 165 106 209 228 282 257 202 257 231 204 
gen,1lilffrd optieperatntage 85 82 83 88 78 88 87 85 82 88 85 84 
gen,1lilffrd feltlJre untll 246 148 199 123 268 285 301 302 246 299 272 243 

B: geplond optieuntal op 1>4sis van 292 175 208 84 2611 333 285 328 281 272 245 
gen,a/i,.._, perr;er,t- en 
gepland aanta/ 

C: gepl•nd optie••nt•I op basis van 219 135 175 109 239 241 271 281 228 268 239 
geplandperr:ent- en 
ge,eali&Hrd aaMa/ retatief pen:«111go van de aom•-- _,, __ 
Verscl>il per periode verooruakt ooor mixplan (1bsoluut vencl1il A en B) 83 54 43 42 59 105 23 69 79 15 14 588 79 % 
Verochil per periode ven,on,aakt ooor peruntageplan (obooluul verscnil A en C) 10 14 10 3 30 13 9 24 24 9 8 U! 21 % 

c.onclusMt: het mixplan is YOOr 79 procent OO<ZUk von 1fwijking tuaMnJ)laooing en ,.aliaatie en he! pen:entagoplan vo« 21-l 740 

relatieve absolute ■fwijking tussen planning en realisatie per periode 46 61 33 38 46 54 13 39 56 9 10 
MAPE Hrste 8 perioden • 41 MAPE laatall 3 periodon • 25 
(MAPE • mean average percentage error between plan and realisation} 

relatieve absolute afwijking tussen plannings% en reali1atie% per periode 5 11 6 3 14 6 3 9 12 3 4 
MAPE eerste 8 perioden • 7 MAPE laatall 3 perioden • 8 



Overview Per Selectloncode 
Typkod F6006A - M9999Z 
Selkod 4448 AAS 1339 
Mrktkod 000 - 999 

Volume • Average Plan • A.,.. R .. liution 

Plan 305 1 195 1 220 1 
1:1 

305 1 352 i 295 1 356 316 1 281 I 253 
Realisation 209 121 165 209 228 262 257 202 257 231 

Pl volume & mix 46 61 33 38 46 54 13 39 56 9 10 
MAPE 41 25 

Percentage 

100 

<fo 
80 

60 

40 

20 

0 
199S05 8 10 11 12 averages 

!Plan 89 1 91 1 88 1 89 1 89 1 91 1 90 1 93 92 1 89 1 88 
Re1ll11tion 85 82 83 86 78 86 87 85 82 86 85 

I 
Pl option plan 5 11 6 3 14 6 3 9 12 3 4 

MAPE 7 6 

etan..dnutlon per period rel1llv1ly_QU.Ull..Jn'; 
volume & mix: 79 % 
option plan: 21 % 
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Business Logistics Department 

kompressor, airco 
prijs: 

wij zigingstermijn: 

veiligheidsvoorraad: 

veiligheidstijd: 

mogelijk voorkomend op: 

categorie: 

features en opties: 

1251063 
/326,80 

85 werkdagen 

50 stuks 

5 werkdagen 

voertuigen uit de F95 serie 

1 

11>..llll.a= 

wordt bepaald door optie met airconditioning uit feature airconditioning, deze ligt vast door 

optie zonder automatische temperatuurregeling met airconditioning van feature automatische 

temperatuurregeling en airconditioning 

feature: 

afkorting: 

feature code: 

optie: 

afkorting: 

selectiecode: 

Appendices 

automatische temperatuurregeling en airconditioning 

TEMPRAIRCO 

367 

zonder automatische temperatuurregeling met airconditioning 

ZTMPMAC 

2213 

paglna 169 



optiePlan x optieReal 

POB: verdwenen 9513, 9601 

periode 199504 199505 199506 199507 199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
weergave in grafi ek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

planning optle 150 90 169 167 224 290 150 172 228 275 317 
reallaaUe optle 209 193 178 92 202 312 235 304 194 267 264 312 334 

cumulatieve planning 150 240 409 576 800 1090 1240 1412 1640 1915 2232 
cumulatieve realisatie 209 402 580 672 874 1186 1421 1725 1989 2301 2635 
cumulatief versci1 il planning en realisatie .59 -162 -171 .96 .74 .96 -181 -313 -313 -313 .349 .386 -403 

correllatiecoefficient tussen planning en realisatie 0,67 

Kompresaor: optleplan versus optlereallsatle Kompressor: cumulaUef optleplan versus cumulaUeve 
- --- - -- - --- -- - -- -- - -- ---------
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c:=>cumulatief w rschil planning en re.• lisatie opbe ZTMPMAC -=__]- -
-+- ~ nning optie ZTMPMAC 

_ _ _ _ _ __ - a- ra11isatie oplie ZTMPMAC _ ________ _ 

-+-cum1.111itiev• planning optie ZTMPMAC ----cumuiltirle rHlilat. optlti ZTMPMAC 

--------- - ----- --- ------ - ----~ 



periode 
weergave in grafiek 

assemblage planning 2 perioden voordat de behoefte vast werd 
gereallseerde assemblagebehoefte 

199504 199505 

209 253 

gereallseerde assemblagebehoene - velllgheldsvoornad 159 203 
veiligheidsvoorraad 50 
bij hel aflezen van de grafiek meet rekening gehouden warden met een veiligheidstijd van 5 dagen 

cumulatieve assemblage planning vanal periode 9506 
cumulatieve gerealiseerde assemblage behoelte vanal periode 9506 
cumulatief verschil assemblage behoefte en prognose hiervan vanal periode 9506 

correllati~ffici&nt tussen planning en realisatie 0,35 

Kompressor: planning assemblagebehoefte versus gereallseerde 
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forecast x assemblagebeh 
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199602 
10 
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-318 

Kompressor: cumulatleve plannlng assemblagebehoefte versus 

199604 
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Overview Per Selectioncode 
aYPKOD F 

SELKOD 2213 ZTMPMAC 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
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ZTMPMAC 

periode 199505 6 7 9 10 11 12 2 3 4 averages 
wa1memingsnummer 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

gomiddoldo planning 
gepl1nd optie 11ntal 150 90 169 167 224 290 150 172 228 275 317 203 
gepl1nd optiepercentage 31 22 37 47 35 39 22 26 37 44 42 35 
gepland feature ■-ntal 484 409 457 355 640 744 682 662 818 825 755 584 

gomiddlldo ruuatie 
A: gere■liseerd optiea■ntal 209 193 178 92 202 312 235 304 264 312 334 240 
gerelliseefd optiepen:entage 34 44 42 42 31 42 37 37 39 39 42 39 
gel'9alilfffd feature a■ntal 615 439 424 219 652 743 635 822 en 800 795 820 

B: gepland optieaanta/ op ba&i$ van 165 180 192 149 198 312 252 245 240 244 317 
r,ereoNHffl1 percent- on 
gepland Hnta/ 

C; gepMnd op6e11nt1/ op basis van 191 97 157 103 228 290 140 214 250 352 334 
geplandpereent- en 
r,ereaNHffl1 Hnta/ -percentage - di 

IOffllbsolull- IOffl--Verschil per periode veroorzaakt door mixplan (absoluut wrachil A en 8) 44 13 14 57 4 0 17 59 24 88 17 317 42 % 
Verscll~ per periode veroonukt door pen:entageplan (1bsoluu1 verschil A 1n C) 18 96 21 11 26 22 95 90 14 40 0 m 58 % 

conclusie: het mixplan is voor 42 procent ooruak van afwijking tu1Hnpianning en re1~1atie en het percentageplan voor 58sw-,t. 750 

relatieve absolute atw.jking tussen planning en realisatie per periode 28 53 5 82 11 36 43 14 12 
MAPE eerste 8 perioden • 33 MAPE luts1e 3 periodon • 10 
(MAPE • mean 1varage percentage error bo-n plan Ind re1li11tion) 

relatieve absolute afwijking tussen plannings% en realisatie% per periode 9 50 12 12 13 41 30 5 13 0 
MAPE eerste 8 perioden • 22 MAPE luts1e 3 perioden • 8 



Overvl- Per Selectloncode 
YP 9 

Selkod 2213 ZTMPMAC 
Mrktkod 000 - 999 

Volume 

Plan 
R11ll11tion 

Pl volume & mix 
MAPE 

Percentage 
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,o r 
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jPl1n 
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31 1 
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I Pl option plan I 9 
MAPE i 

90 I 
193 
53 

22 1 44 
50 

- Pan2periodlbllfonirNIINtion - R....til:ln 
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5 82 11 7 
33 

10 

37 1 47 ' 35 1 39 1 
42 i 42 1 31 42 
12 12 13 7 

22 

e110 dl~lltiQO RI'[ PJtdRd atlltiftl)'. ,1uud by_; 
volume & mix: 42 % 
option plan: 58 % 

150 1 172 228 1 275 1 317 
235 304 264 312 334 

36 43 14 12 5 
10 

11 12 averages 

22 1 26 1 37 1 44 1 42 
37 37 I 39 39 42 
41 30 1 5 13 0 

I 6 
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Business Logistics Department 

distributiekast 
pnJs: 

wij zigingstermijn: 

veiligheidsvoorraad: 

veiligheidstijd: 

mogelijk voorkomend op: 

categorie: 

features en opties: 
feature: 

afkorting: 

feature code: 

optie: 

afkorting: 

selectiecode: 

Appendices 

1295658 
/490,42 

30 werkdagen 

geen 

10 werkdagen 

voertuigen uit de F75 en F85 serie 

0 

motor power take off en bediening 

MO.PTO+BED 

233 

met motor PTO met bediening 

MMOTPTOMB 

0446 

pagina 177 



periode 
weergave in gratiek 

planning optle 
re1lls1tle optle 

cumulatieve planning 
cumulatieve realisatie 

POB: verdwenen 9513, 9601 

199504 199505 199506 
1 2 

17 4 
27 20 

17 21 
27 47 

cumulatief verschil planning en realisatie -10 -26 

correllatiecoet!ici8nl lussen planning en realisatie -0, 11 

-- -· - ----- --- -------

Dlstributlekast: optleplan versus optlere1lls1t1e 
JO - -- -----------
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l-____ = __ ~_=_~_~_•~~-"_~_;,_p_~_""_~_g_•n_,_ .. _~_•_•~_ •_•_•~_M_M_O_T_P_T_~_ B ___ --_J -+-planning oph• MMOTPTOMB 

---- rHl,jsatie optie MMOTPTOMB 

--- -------------------

199507 199508 
3 4 

8 13 
5 8 

29 42 
52 60 

-23 -18 

optiePlan x optieReal 

199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 17 6 5 9 19 15 
10 11 24 14 6 9 21 16 19 

60 77 83 88 97 116 131 

70 81 105 119 140 156 175 
-10 -4 -22 -31 -31 -31 -43 -40 -44 

Dlstributlekast: cumul1Uef opUeplan versus cumul1Ueve 
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-+- cumuletiew planning optie MMOTPTOMS ---- cumulatiew rHbatie optil MMOTPTOMB 



periode 199504 199505 199506 199507 199508 
weergave in grafiek 2 3 

assemblage planning 2 per1oden voordat de behoefte vast werd 13 20 9 
gereallseerde assemblagebehoefte 27 19 24 8 8 

veiligheidsvoorraad 0 
bij het aflezen van de grafiek meet rekening gehouden worden met een veiligheidstijd van 10 dagen 

cumulatieve assemblage planning vanaf periode 9506 13 33 42 

cumulatieve gerealiseerde assemblage behoefte vanaf periode 9506 24 32 40 
cumulatiel verschil assemblage behoefte en prognose hiervan vanaf periode 9506 -11 2 

correllatiecoefficient tussen planning en realisatie 0,43 

-- -- - ---- - ------- - -- -----

Dlstr1butlekast: planning assemblagebehoefte versus assemblagebehoefte 
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-+- assemblage prognose distributiekast 

---- gerHliseerde auemblagebehoefte d1stributiek1St _ _ ____ _ 

forecast x assemblagebeh 

199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
4 5 6 7 8 9 10 11 

20 15 13 17 9 20 21 27 
18 19 31 18 18 15 27 40 

62 77 90 107 116 136 157 184 
58 77 108 126 144 159 186 226 

4 0 -18 -19 -28 -23 -29 -42 

Dlstr1butlekast: cumulatleve planning assemblagebehoefte versus 
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Overview Per Selectioncode 
TYPKOD 
SELKOD 446 MMOTPMB 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
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Overview Per Selectioncode 
'I'YPKOD F85 
SELKOD 446 MMOTPMB 
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Overview Per Selectioncode 
TYPKOD F6004A - F6074Z 
SELKOD 446 MMOTPMB 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
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MMOTPTOMB 

poriode 199505 6 8 9 10 11 12 2 3 4 averages 
waamemingsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

gomiddelde planning 
gepland optie aantal 17 4 8 13 18 17 6 5 9 19 15 12 
gepland optieporcentage 5 2 4 16 6 6 2 2 3 7 5 5 
gepland feature ■antal 340 200 200 81 300 283 300 250 300 271 300 257 

gomiddelde roalisatie 
A: gerealiseerd optieaantal 27 20 5 8 10 11 24 14 21 16 19 16 
gerealiseerd optiepercentage 11 11 3 7 5 6 11 5 8 5 7 7 
gerealiseerd feature aantal 245 182 167 114 200 183 218 280 263 320 271 222 

B: gepland optieaantal op basis van 37 22 6 6 15 17 33 13 24 14 21 
gerealiseerd percentage en 
gepland aantal 

C: gepland optieaantal op basis van 12 4 18 12 11 4 6 22 14 
geplandpercent1ge en 
gen,1/iseerd aanta/ relatief pon:en'- van de 

som absolute versdMllen IOfflabsolulo-
Verschil per periode veroorzaakt door mixplan (absoluut verschil A en B) 10 2 2 5 6 9 1 3 2 2 43 31 % 
Verschil per periode veroorzaakt door percentageplan (absofuut vem:h~ A en C) 15 16 10 2 0 20 8 13 6 5 iI 69 % 

condusie: het mixpan is voor 31 procent oorzaak van afwijlung tussenplanning en reatialltie en het percentagep&an voor 69 procent. 140 

relatieve absolute afwijking tussen planning en realisatie per periode 37 80 60 63 80 55 75 64 57 19 21 
MAPE eerste 8 porioden • 64 MAPE Ja,tste 3 porioden • 32 
(MAPE = mean average percentage em>( between plan and realisation) 

relatieve absolute afwijking tussen plannings% en reaUsatie% per periode 55 82 33 129 20 0 82 60 63 40 29 
MAPE eerste 8 perioden = 58 MAPE Jutste 3 porioden • 44 



Overview Per Selectloncode 
Typkod F6006A - F6074Z 
Selkod 446 MMOTPTOMB 
Mrktkod 000 - 999 

Volume 
• Average Plan 

1119505 10 11 12 averages 

Plan 11 1 26 1 : 1 1: 1 18 1 17 1 
2: 1 

5 
2~ 1 

19 1 15 
RHIIHtlon 27 10 11 14 16 19 

Pl volume & mix 37 80 60 63 80 55 75 64 57 19 21 
MAPE 64 32 

Percentage 

20 

15 :--

10 

I 
I 

5 f----
1 

o ' - - ---------~---~---~--~---~---~---~--~---~--
199505 10 11 12 averages 

Plan I 1~ ! 1~ 1 ~I 1~ 1 
SI 

: 1 1~ 1 
2 31 ~i 5 

Re1ll11tion I 5 i 5 Bl 7 
Pl option plan I 55 82 33 129 20 0 82 60 63 40 29 

MAPEi 58 44 

Plan deviation pee period relatively CIUlld by· 
volume & mix: 31 % 
option plan: 69 % 
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Business Logistics Department 

vliegwielhuis 
pnJS: 

wijzigingstennijn: 

veiligheidsvoorraad: 

veiligheidstijd: 

mogelijk voorkomend op: 

categorie: 

features en opties: 
feature: 

afkorting: 

feature code: 

optie: 

afkorting: 

selectiecode: 

optie: 

afkorting: 

selectiecode: 

1287540 
/3169,39 

30 werkdagen 

geen 

5 dagen 

voertuigen uit de F75 en F85 serie 

0 

motor power take off en bediening 

MO.PTO+BED 

233 

met motor PTO met bediening 

MMOTPTOMB 

0446 

met motor PTO zonder bediening 

MMOTPTOZB 

0968 

De gegevens voor de optie MMOTPTOMB zijn gelijk aan de gegevens bij de distributiekast, zie 

aldaar. 
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P1an x Real (som opties) 

POB: verdwenen 9513, 9601 

periode 199504 199505 199506 199507 199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 

weergave in grafiek 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 

optie MMOTPTOMB: gegevens gebaseerd op abolute ■ant■llen 
planning 
realis■tie 

optie MMOTPTOZB; gegevens gebaseerd op abolute aantallen 
planning 
realisatie 

som opties MMOTPTOMB en MMOTPTOZB 
planning optie 
r-■liutie optie 

cumulatieve planning 
cumulatieve realisalie 
cumul11ief verschil planning en realisatie 

correllatiecoifficiint tussen planning en realisatie 

"" -
Vliegwielhul1: optieplan versus optieruliutie 
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POB: verdwenen 9513, 9601 

periode 199504 199505 199506 
weergave in grafiek 1 2 
optie MMOTPTOMB 
planning optle 17 4 
reIllaItle optle 27 20 

cumulatieve planning 17 21 
cumulatieve realisatie 27 47 
cumulatief verschil planning en realisatie -10 -26 

correllatiecoeffici4nt tussen planning en realisatie -0,11 

30 - ·--

20 

10 

- 10 

-20 

-30 

-50 

[-

Vllegwlelhula: optleplIn versus optlereIllaatle 

11 12 

c:::=Jcumui.tief verschil pllinning en realisatie opU• MMOTPTOMB _J 
-+-plllnmng opUe MMOTPTOMB 

---- rHb atie optie MMOTPTOMB _ _ _ _ 

199507 
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8 
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29 
52 

-23 

,s 

- - -------- - --- --~ 

Plan X Real (MMOTPTOMB) 

199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 18 17 6 5 9 19 15 
8 10 11 24 14 6 9 21 16 19 

42 60 77 83 88 97 116 131 
60 70 81 105 119 140 156 175 

-18 -10 -4 -22 -31 -31 -31 -43 -40 -44 

Vllegwlelhuls: cumulatlef optleplIn versus cumulatleve 

160 ~------- o tlere1llaatle 
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-+- cumulat.Ye planning opt. MMOTPTOMB ---- curTMJlatiew realisat- optie MMOTPTOMB 
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POB: verdwenen 9513, 9601 

periode 199504 199505 199506 199507 

weergave in grafiek 2 3 

optie MMOTPTOZB 
planning optle 7 4 7 

reallsatle optle 2 5 

cumulatieve planning 7 11 18 

cumulatieve realisatie 2 7 8 

cumulatief verse.hi! ~anning en real isatie 5 4 10 

correllatie~fficient tussen planning en realisatie 0,37 
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15 

10 

- --· - ----------~ 

Vllegwlelhuls: oplleplan versus opllere11la1lle 
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periode 199504 199505 199506 199507 

weergave in grafiek 1 2 

assemblage planning 2 perloden voordat de behoefte vast werd 5 18 

gereallseerde assemblagebehoefte 5 5 5 3 

veiligheidsvoorraad 0 
bij het aflezen van de grafiek moet rekening gehouden worden met een veiligheidstijd van 5 dagen 

cumulatieve assemblage planning vanaf periode 9506 5 23 

cumulatieve gerealiseerde assemblage behoefle vanaf periode 9506 5 8 

cumulatief verschil assemblage behoefte en prognose hiervan vanaf periode 9506 0 15 

correllatiecoefficient tussen planning en realisatie 0,32 

---- - -- - -- ---- -------

Vllegwlelhuls: planning assemblagebehoefte versus assemblagebehoefte 

20 -- ------ -- - --- ----------, 

10 

16 

14 

12 

10 

10 

c:z::::leumYi.tief verschil prognose en rHb at• vliegw'lelhuis 

~ asse~ ge prognose vtiegwielhUis 

" 

11 

---= gerHh Hrd• Hsemblagebehoefte vliegw,elhuis - -----

199508 
3 

1 
3 

24 
11 
13 

forecast x assemblagebeh 

199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 
4 5 6 7 8 9 10 11 

4 7 5 4 2 9 8 13 
5 3 8 4 6 7 13 19 

28 35 40 44 46 55 63 76 
16 19 27 31 37 44 57 76 
12 16 13 13 9 11 6 0 

Vllegwlelhuls: cumulatleve planning assemblagebehoefte versus 

00 .-------c~u"'m= u~••=ll~• ~v•~~•re= a~llse= •~rd= • -=•=H=-•:::m=bl==•:a::=-be:::he:oeft==•'-------

70 

eo 

50 

40 

30 

20 

10 

10 11 

c=::--wmulotieYO planning 



Overview Per Selectioncode 
tYP 

SELKOD 968 MMOTPZB 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
10 

8 - ------ - -- - ----------- - --------------------------- - -----------------

6 
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0 

16% 

14% 

12% 

199505 6 

Percentage 
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4% - -------~ 

2% 

0% 

199505 6 7 

8 

I 

8 

9 10 

9 

I-Plan -Real •Plan •Real --- Trend ! _ 
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11 

I 

11 

12 

12 

13 

13 

2 

2 
I 

3 

5 

4,2 

4 

3 

2 
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3 4 Averages 
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)verview Per Selectioncode 

2 

D 

TYPKOD F85 
SELKOD 968 MMOTPZB 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 

199505 6 7 

Percentage 

9 

4 

3,6 

3 

2 

0 

11 12 13 2 3 4 Averages 

14% -r----------------------------------------,- 5% 

12% _______________________________________________________ 4.!~~o __ 

4% 
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Overview Per Selectioncode 
TYPKOD F6004A - F6074Z 
SELKOD 968 MMOTPZB 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
14 8 

12 --------------- ---- ------------------------------------------------------- 6/4- - -
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4 
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2 

0 0 
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199505 
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6 7 8 
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11 12 13 2 
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3 4 Averages 
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199505 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 Averages 
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MMOTPTOZB 

periode 199505 6 8 9 10 11 12 2 3 4 averages 
waamemingsnummer 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

gomiddeldo planning 
gepland optie aantal 7 4 7 9 9 10 5 7 10 9 9 8 
gepland optiepereentage 2 2 4 13 4 4 2 3 4 3 4 4 
gepland feature untal 350 200 175 69 225 250 250 233 250 300 225 230 go--
A ge,-eali""rd optieuntal 2 5 1 2 4 e 5 12 12 e 
ge,-eali ... rd optiepereentage 1 3 1 2 4 3 2 2 2 5 5 3 
gerealilfff'd feabJre aantal 200 167 100 100 175 233 200 300 250 240 240 200 

B: gep/and opt;e1ant1I op basis van 4 6 2 8 5 5 5 15 11 
geru/i-.1 percent- on 
gep/andaanta/ 

C: gepland optieaanta/ op basis van 4 4 13 7 9 4 9 10 10 
gep/andpercent- on 
gerealiseerd aanta/ rolatiel po,contage van de IOffl ablolw, - IOffl--Verschil per periode vel"OOf'Zaakl door mixptan (abs~uut vel"lehit A en B) 2 1 2 1 1 1 0 3 1 14 29 '14, 
Verschil per periode veroorzaakl door pereentageplan (absoluul venchil A en C) 2 11 0 2 0 3 5 5 2 » 71 % 

condusie: het mixplan is YOOf 29 procent OOfUak van afwijk.ing tusaenplanning en realisatie en het pen:entageplan voor 71 -'- 49 

relatieve abs~ute afwijk.ing tussen planning en realisatie per periode 250 20 600 350 29 43 25 17 100 25 25 
MAPE eerste 8 perioden • 167 MAPE lutlte 3 porioden • 50 
(MAPE • mean average percentage error between plan and reali .. lion) 

relatieve absolute afwijking tussen plannings% en realisatie% per periode 100 33 300 550 0 33 0 50 100 40 20 
MAPE Hrste 8 perioden • 133 MAPE lutlte 3 perioden • 53 



Overview Per S.lectloncode 
Typkod F6004A - F6074Z 
Selkod 968 MMOTPTOZB 
Mrktkod 000 - 999 

Volume - Pan 2 penoc:11 before rNIINtion _ RnliHtion 

14 

12 

10 

Plan I ~i : 1 ii ~I ~I 1~ 1 !I 7 
1~ 1 1~ 1 

9 
Reall■1tion 6 12 

Pl volume & mix! 250 20 600 350 29 43 25 17 100 25 25 
MAPEi 167 50 

Percentage 

15 

10 

I 

! 

19ll505 10 11 12 

r lan 2 ; ~I ii 1; 1 4 1 ~I ~I 3 ~I !I :1 RHIIHtlon 11 4 1 2 

I Pl option plan 100 33 300 550 0 33 0 50 100 40 20 1 
MAPE 133 53 ! 

elanJlfi~[__ptiNIU]!La.timx..a11H!Lbx: 
volume & mix: 29 % 
option plan: 71 % 
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Business Logistics Department 

dakp/aat 
pnJs: 

wijzigingstermijn: 

veiligheidsvoorraad: 

veiligheidstijd: 

mogelijk voorkomend op: 

categorie: 

features en opties: 
feature: 

afkorting: 

feature code: 

optie: 

afkorting: 

selectiecode: 

Appendices 

00361063 
/364,08 

20 werkdagen 

2 

10 werkdagen 

voertuigen uit de F95 serie 

0 

kabine uitvoering 

KAB.UITV. 

310 

slaaptop kabine 

ST-KAB 

1133 
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optiePlan x optieReal 

POB: verdwenen 9513. 9601 

periode 199504 199505 199506 199507 199508 199509 199510 199511 199512 199513 199601 199602 199603 199604 

weergave in grafiek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

planning oplie 8 2 3 4 4 4 10 11 13 9 13 

reallsalie optle 5 3 3 9 7 11 4 2 8 10 6 15 

cumulatieve planning 8 10 13 17 21 25 35 46 59 68 81 

cumulatieve realisatie 5 6 9 12 21 28 39 43 53 59 74 

cumulatief verschil planning en realisatie 3 4 4 5 0 -3 -4 3 3 3 6 9 7 

correllatiecoefficient tussen planning en realisatie 0,67 

···---. - - -- ------- ------

Dakplaat: optleplan versus optlereallsatle 
16 90 ~---- --

Dakplaat: cumulalief optleplan versus cumulatleve 
o reallsalie 

,. 80 

70 
12 

80 
10 

50 

40 

20 

10 

10 11 12 13 

-2 

... 
-+-- cumulllbeve pqinning opt• ST -KAB ----~ rulisatie optie ST -KA8 

--------· - --··- - ________________ J 



periode 199504 199505 199506 199507 
weergave in grafiek 

assemblage planning 2 perloden voordat de behoefte vast werd 
gereallseerde assemblagebehoefte 15 

gereallseerde assemblagebehoefte • velllgheldsvoorraad 13 
veiligheidsvoorraad 2 

3 

bij het aflezen van de grafiek moet rekening gehouden worden met een veiligheidstijd van 10 dagen 

cumulatieve assemblage planning vanaf periode 9506 
cumulatieve gerealiseerde assemblage behoefte vanaf periode 9506 
cumulatief verschil assemblage behoelte en prognose hiervan vanaf periode 9506 

correllatiecoeffici~nt tussen planning en realisatie 0,71 

20 

15 

10 

-5 

-10 

-15 

-20 

Dakplaat: planning 1ssembl1gebehoefte versus gereallseerde 
________ assemblagebehoeft __ e __ _ 

L 
~- --c::::::leumulat .. f .;_,:;Chil prognose en rHliHtie d8kplaat 

-41- assemblage prognose dekplHt ____ _ -r=~==== :::::..,:=:;: ~ve~~MfsvoorrHd 

2 

1 5 
2 4 

0 2 

1 6 
2 6 

-1 0 

199508 
3 

1 
6 

4 

7 
12 
-5 

forecast x assemblagebeh 

199509 
4 

9 
9 

7 

16 
21 
-5 

199510 
5 

7 
8 

6 

23 
29 
-6 

199511 
6 

7 
13 

11 

30 
42 

-12 

199512 
7 

2 
5 

3 

32 
47 

-15 

199513 
8 

6 
6 

4 

38 
53 

-15 

199601 
9 

14 
11 

9 

52 
64 

-12 

199602 
10 

7 
5 

3 

59 
69 

-10 

199603 
11 

10 
16 

14 

69 
85 

-16 

Dakplaat: cumulatleve planning usemblagebehoefte versus cumulatleve 

199604 

90 ,-- ---- --~ g_ere_ 1_ll_se_e_rd_ e_1_s_se_m_ bl_•~ge~ be_hoeft __ e ______ _ __ ~ 

80 

70 

60 

50 

30 

20 

10 

10 ,, 
r-.....: ---·--··-· 
L__:-cumulatie.,. planning ---cumulatieve rulisatie 



Overview Per Selectioncode 
I'YPKOD F95 
SELKOD 1133 ST-KAB. 
MRTKOD 000 - 999 

Volume 
20 

15 

10 

5 ------------- ------

-----

7,2 

0 -·L-------......... ---.----.---..----..---..-----,,-----,----,.----,-----,--
1 

199505 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 Averages 

Percentage 

8 

6 

4 

2 

16% 
-.-----------------------------------------,- 8% 

14% 

12% 

6% 

4% 

6,9% 
- - - - - - - - - - - - - -6,6'l/4 - -

2% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0% 

199505 
I 

6 7 8 9 10 

!-Plan -Real •Plan •Real -- Trend I 
11 12 13 2 3 4 Averages 

7% 

6% 

5o/c 

4'¼ 

3o/. 

Date 20-03-96 Page I 
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ST-KAB 

periode 199505 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 averages 
waamemingsnunvner t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ge.--.planning 
gepland optie a■ntal 8 2 3 4 4 10 11 13 9 13 7 
gepland optiepen:entage 9 3 4 10 4 9 4 14 8 10 7 
gepland leal\l<e untal 89 67 75 40 100 100 111 275 93 113 130 108 

ge.--.re-
A: gerealiseerd optieaantal 5 1 3 3 9 7 11 4 to 6 15 7 
gerealiseerd optiepert:entage 5 2 4 7 8 7 11 9 10 5 13 7 
gerealisNrd feature ■antal 100 50 75 43 113 too 100 44 100 120 115 87 

B: gepland optiea•nt•I op basis van 4 3 7 12 25 9 6 t7 
gerealisHrd percentage en 
gep/and Hnla/ 

C: gepland optiea1nt1/ op ~sis van 9 2 5 9 2 14 10 12 
gep/andp«eentage en 
gerea/iseerd Hnla/ ----do IOfflilbsolulo- IOffl--Verschil per periode veroonaakt door mixplan (abs<Muut verschil A en 8) t 0 0 0 0 1 21 t 0 2 27 49 % 
Verschil per periode veroorzaakt door percentageplan (absok.lut verschil A en C) 4 1 0 1 3 2 2 4 4 3 2A 51 % 

condulie: het mxplan is voor 49 procent oonak ven 1fwijking tu ... nplenning en reoli .. tio en he!~ _. 5tsx-,t. 55 

rellltieve absotute afwijking tussen planning en realisatie per periode 60 100 0 33 56 43 9 175 30 50 13 
MAPE eerste 8 perioden • 60 MAPE iutste 3 perioden • 31 
(MAPE • mean average percentage error between plan and realisation) 

relatieve absolute afwijking tussen plannings% en reali111tie% per periode 80 50 0 43 50 43 18 56 40 60 23 
MAPE ee,.te 8 perioden • 43 MAPE lutste 3 perioden • 41 



Overvl- Per Selectloncode 
yp 9 

Selkod 1133 ST-KAB 
Mrktkod 000 - 999 

Volume • A.,.,. Plan 

Plan 
: 1 ~! ~I ~I : 1 ; 1 

10 1 11 13 1 
: 1 

13 
RHIIHtion 11 4 10 15 

Pl volume & mix 60 100 0 33 56 43 9 175 30 50 13 
MAPE 60 31 

Percentage 

15 ~----------------------- -------- ---------- -------, 

10 I 
I 

0 
19ilSOS 6 10 11 12 ·-· 

1Pl1n :1 3 1 4 , 
1~ 1 :1 4 1 9 1 4 1 14 1 Bl 10 

Reall11tion 2 i 4i 7 j 11 i 9 1 10 5 ! 13 

i Pl option plan I 80 50 0 43 50 43 18 56 1 40 60 23 
I MAPEi 43 I 41 

~~r period rwlatively caused by · 
volume & mix: 49 % 
option plan: 51 % 
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ippendix 18. Resultaten steekproef 

esultaten steekproef naar kwaliteit van de optieplanning. lndien een indicator niet berekend kon 

orden (delen door nul) dan is dit weergegeven door'*****'. 

e weergegeven gemiddeldes in tabel 3. 7 zijn de gemiddeldes gebaseerd op de planning over 

lle opties en apart beschouwd voor de opties met een laag en met een hoog volume. 
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feature optie serie volume MAPE eerste 8 MAPE laatste 3 lndicatie MAPE eerste 8 MAPE laatste 3 lndicatie %dat %dat 
(hoog als perioden voor perioden voor de kwaliteit plan in perioden voor de perioden voor de kwalitcit plan planning- planning-
gemiddelde de planning in planning in aantallen planning in planning in in afwijking afwijking 
reali satie per aantallen aantallen (mixplan) percentages percentages percentages afhankelijk afhankelijk 
periode > 60) (optieplan) van mixplan van optieplan 

is is 

250 AASll39 75 hoog 41 25 +/- 73 6 + 79 21 

367 ZTMPMAC 95 hoog 33 10 + 22 6 + 42 58 

233 MMOTPTOMB 75+85 laag 64 32 +/- 58 44 +/- 34 69 

233 MMOTPTOZB 75+85 laag 167 50 +/- 133 53 + 29 71 

310 ST-KAB 95 laag 60 31 + 43 41 + 49 51 

28 1420 65 laag 294 43 + 210 59 + 16 84 

1420 75 laag 45 27 + 40 377 + 18 82 

1420 85 laag 66 19 +/- 64 5 +/- 35 65 

1420 95 hoog 39 27 - 26 17 - 37 63 

IOI 407 65 laag 142 149 - 108 173 - 27 73 

3928 75 hoog 34 4 +/- 14 10 + 66 34 

4085 85 hoog 19 18 + 15 10 + 55 45 

4086 95 hoog 29 17 - 24 15 - 42 58 

125 2337 75 laag 67 19 +/- 77 17 +/- 25 75 

224 2715 85 laag 52 65 - 49 61 - 29 71 

2715 95 hoog 59 21 - 58 15 - 24 76 

241 4596 75 laag 20 22 + 23 17 + 44 56 
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4588 85 hoog 16 16 + 2 2 + 90 10 

4588 95 hoog 20 II + 2 2 + 89 I) 

290 1674 75 laag ••••• 413 - ••••• 1260 + ••••• ••••• 
1674 85 laag 85 34 - 70 46 +!- 20 80 

1674 95 laag 56 46 +!- 77 56 +/- 22 78 

310 2106 65 laag 81 17 + 48 15 + 41 59 

2106 75 hoog 43 21 +/- 20 JO + 58 42 

2106 85 hoog 16 14 + 15 II +!- 53 47 

1137 95 hoog 22 16 + JO 7 + 56 44 

367 2213 95 hoog 33 9 + 22 6 + 42 58 

432 2264 85 laag 34 26 + 34 14 + 38 62 

2264 95 hoog 19 8 + II 13 + 55 45 

554 1150 65 laag 95 7 + 63 13 + 41 59 

1150 75 hoog 47 43 +/- 20 28 +/- 52 48 

1150 85 hoog 17 JO + 18 II - 50 50 

1150 95 hoog 30 19 - 24 8 - 41 59 

657 4647 75 laag 132 ••••• + 144 ••••• + ••••• ••••• 
y 

4647 85 laag 113 75 +/- 106 56 +/- 29 71 

4647 95 laag 48 47 - 47 40 - 15 85 

658 1372 65 laag 37 33 + 26 26 + 56 44 

1372 75 hoog 17 9 + 16 24 + 57 43 

1372 85 hoog 21 15 + 8 12 + 65 35 

1372 95 hoog 20 16 +/- 14 6 + 52 48 
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Appendix 19. Rekenwijze afrondingsalgoritme 

Deze appendix bevat een rekenblad met de huidige rekenwijze om van optiepercentages naar BS

optie-aantallen per periode te gaan en een altematieve rekenwijze met terug rekening in de tijd. 

Globaal beschreven kent men per periode zoveel mogelijk gehelen toe en vervolgens kent men 

aan de meest waarschijnlijke optie eenheden toe. In de voorbeelden zet men op de regels met 

nummer O het produkt van het optiepercentage en het periodeaantal. Men kent daarvan zoveel 

mogelijk afgeronde gehelen toe op de regels met nummers 2. Het cumulatiefverschil tussen regel 

0 en 2 wordt op regel 1 bijgehouden. Is niet het hele periode-aantal toegewezen dan wijst men 

eenheden toe aan de optie met het grootste getal achter de komma van regel 1. Is vervolgens het 

periode-aantal voor die feature overschreden dan trekt men van de meest afgeronde er een af, zie 

de re gels met nummer 3. 

Het BS-optieaantal staat op regels met nummer 3, is deze niet ingevuld dan geldt de regel met 

nummer2. 
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Huidige bereking•wiz:• voor BS Nt16W01 met modilcatienummer ♦06 lanch.lmmer 003 

IOfflO"ltl( ... periorderl : moet~ ..... tdopperl 
periode: 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9501 9502 9503 
gefnnde<d plan: 11 11 24 32 31 37 61 70 80 70 441 ,. .... opb ophpercenlage 

regelnummer per optie: 034 4320 2% 
0 0.36 0.22 0.14 0.-48 0.64 0 .62 0.7♦ 1.22 1.4 1.6 1.4 

0.58 -0.21 02 0.84 0.4& 12 1.42 1.82 1.-42 1.82 
0 1 0 0 1 0 2 1 2 

034 4582 36% 
8 .84 4 .18 2.66 9.12 12.16 11 .71 1-4.0S 23.11 29.8 30.4 29 .8 

4.02 2.68 u 11 .96 11 .7♦ 13.8 22.118 29.58 30.118 29.58 
3 9 12 12 14 23 27 31 27 

29 29 187 
034 4585 60% 

10.a 6 .8 42 , ... 192 18.6 222 36.6 42 .. 42 
6.4 ... 15 192 11.8 22 36.1 41.8 47.8 41.8 

11 8 5 15 19 19 22 37 42 .. 42 
4 

042 11185 
7.2 ... 2.1 9.8 12.1 12 .♦ ,._. 2-4 .-4 21 32 29 

4.1 2.4 10 12.1 12.2 15 24.4 21 .4 32.4 21.4 
5 2 10 13 12 15 24 21 32 21 

171 
042 1972 60% 

10.a I .I 42 ,._. 192 11.1 222 36.1 42 .. 42 
u 4.6 14 192 11.1 22 36.1 41 .1 47.1 -41 .1 

11 I 5 14 19 19 22 37 42 .. 42 
295 



Allam- voor BS N916w:>1 met modilcatienunvner 406 l~mmer 003 
Volgorde van Khtlltr nur YOOf in de tijd 

.... - ... poriodon; -- ... - ldoppen 
periode: 9406 9407 9401 9409 9410 9411 9412 9413 9501 9502 9S!)3 
geminderd plan: 18 11 24 32 31 37 61 70 80 70 441 

feaUe optie optiepe,-
regelnunvner per optie: 034 4320 2% 

0 .36 0.22 0 .14 0.45 0 .64 0.62 0.7' 1.22 u 1.& u 
0 .82 0.46 0.24 0.1 0.62 0.N 0.36 1.62 1.42 2 

1 0 0 0 2 1 2 

034 45a2 38% 
6.84 4.18 2.68 9.12 12.18 11 .78 14.06 23.18 2U 30.4 2U 
6.5a 3.74 2.5a 8.9 11 .78 11 .62 13.&4 22.78 26.8 30 

7 4 3 9 12 12 14 23 27 30 27 
& 187 

034 45a5 60% 
10.8 6 .6 4.2 14.4 19.2 111 .6 22.2 36.S 42 u 42 
10.6 6.8 4.2 15 1U 1U 22.8 36.6 42 u 

11 7 15 20 18 23 37 42 u 42 
19 36 

042 11185 40% 
7.2 u 2.8 9.6 12.a 12.4 , .. _. 24.4 28 32 28 
7.4 4.2 2.8 10 12.4 12.a 15.2 0 0 0 

7 3 10 12 13 15 24 28 32 28 
178 

042 19n 
10.8 u 4.2 14.4 19.2 11.6 22.2 36.6 42 u 42 
10.6 u 4.2 14 19.8 18.4 21.8 0 0 0 

11 7 14 20 18 22 37 42 u 42 
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Appendix 20. Hoeveelheid foutmeldingen en grootte van de 
afwijkingen tijdens de planorder formatie -------

De kwaliteit POFM: gemeten aan de hoeveelheid foutmeldingen en grootte van de afwijkingen 

tussen de BS-optie-aantallen per periode en het voorlopig POB. 

• Tijdens een planorder formatie worden er zo'n 8200 orders geformeerd. Hiervan zijn 

er ca. 1000 MUI-fout. 

- Dit komt voor ca. 600 planorders door fouten in de BS-en. De BS-en waardoor 

deze fouten ontstonden waren incompleet ( opties ontbreken) of overcompleet 

(opties komen binnen een feature meer dan een keer voor). 

-Ca. 400 orders worden MUl-fout geformeerd door onvolledigheden in de 

technische restricties. 

• De verschillenlijst geeft per optie per periode aan wat het verschil is tussen het BS

optieaantal en het aantal voor die periode in het voorlopig POB. Over een aantal BS

en die goed door een planner worden bijgehouden (waarvan al een lange historie 

aanwezig is) is gekeken hoeveel de onder- en bovenprognoses er in de 

verschillenlijst zijn en hoe groot de afwijking is ten opzichte van het 

geprognotiseerde aantal trucks voor die periode. Het totaal aantal mogelijke scores 

is gelijk aan het aantal geformeerde orders maal het gemiddeld aantal gekozen opties 

per order, dit is ca. 720.000 mogelijke scores. 

x = het geconstateerde aantal afwijkingen tussen het BS-optieplan en het voorlopig 

planorder bestand 

y = het mogelijke aantal scores is het aantal opties van de betreffende BS maal 13 

perioden 

a = het aantal verschillen waarvan de absolute waarde groter is dan 10% van het 

geprognotiseerde aantal trucks voor de periode waarin het verschil staat 

z = het percentage verschillen per BS= x/y 

Een maat voor de hoeveelheid afwijkingen is het gemiddeld percentage afwijkingen per BS= 

gemiddelde van z= 75%. Een maat voor de grootte, c.q. emst, van die afwijkingen is het 

gemiddeld percentage grote verschillen per BS = gemiddelde van a / y = 20%. Als men alleen 

naar de afwijkingen kijkt dan is daar het gemiddeld percentage grote verschillen van de 

verschillen per BS= gemiddelde van a/ x = 25%. Geconcludeerd kan worden dat de afwijkingen 

tijdens de formatie nogal groot zijn. 

Een groot gedeelte van de afwijkingen wordt veroorzaakt omdat de optiepercentages niet goed 
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op de MUI relaties zijn afgestemd. De afwijkingen kunnen ook ontstaan zijn door de afrondingen 

die gehanteerd zijn om tot het BS-optieaantallenplan te komen. Een minder groot deel van de 

afwijkingen wordt veroorzaakt door fouten in het formatieproces. 
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Appendix 21. Analyse PEKO 

Voor drie BS-looptijd combinaties waarop veel planning is en die veel opties per feature hebben 

is een aantal keer een PEKO taak voor uitgevoerd. De output van iedere keer uitvoering wordt 

als percentage voor de opeenvolgende run ingevoerd. Per BS-looptijd combinatie is de 

percentage controle drie keer gedaan. De input voor de eerste keer zijn de percentages zoals die 

in periode 199605 gelden. De output van de eerste keer (run) is dus afstemming op de MUI. Als 

definitie voor laag geplande opties hieronder wordt bedoeld een percentage tussen de nul en zes 

procent. 

BS: GB65001 met modificatienummer 010 
1 e PEKO run: -van de 5 laag geplande opties krijgen er 4 geheel geen toewijzing 

-22 opties krijgen een ander aantal toegewezen 

2e PEKO run: -er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de output van de eerste run 

conclusie: 

de POFM kan voor deze BS-looptijd combinatie de output geven die men verwacht als de input 

op de MUI is afgestemd. 

BS: GB65001 met modificatienummer 011 
le PEKO run: -van de 8 laag geplande opties krijgen er 4 geheel geen toewijzing 

-30 opties krijgen een ander aantal aangewezen 

2e PEKO run: -van 4 opties wijzigt het aantal, zie tabel ap21.I. 

tabel ap21.I 

kolom- selectiecode input eerste output eerste output tweede waarschijnlijke reden wijzigingen per 

nummervan van de optie PEKO run PEKO run PEKO run regel 

het feature 

197 0933 90 80 75 onvolledige inzetregels 

197 0934 10 20 25 complement optie 0933 

250 2808 I 3 I achterasreduktie verandert terwijl de 

versnellingsbak en de achteras hierop zijn 

afgestemd, deze veranderen echter niet 

250 2809 I 2 4 idem optic 2808 

3e PEKO run: geen wijzigingen ten opzichte van de tweede run 

conclusie: 
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de POFM kan voor deze BS-looptijd combinatie de output geven die men verwacht als de input 

op een bepaalde combinatie van opties op de MUI is afgestemd. 

BS: D916WOO met modificatienummer 022 

le PEKO run: -van de 6 laag geplande opties wordt het aantal vermindert 

-33 opties wijzigen van aantal 

2e PEKO run: -niet alle orders konden niet volledig geformeerd worden doordat er op een 

bepaald moment tijdens de formatie niet in het feature met kolomnummer 224 

(bevattende opties met selectiecodes 0374, 2715 en 3218). Dit geeft extra 

vrijheidsgraden voor de opties uit overige features, mocht hier dus wel gekozen 

zijn dan was het mogelijk dat er in meer opties een wijziging van de aantallen zou 

optreden, echter er zullen nooit in minder opties een wijziging in aantal optreden. 

-voor 6 opties wijzigen de aantallen (in ieder geval voor deze 6, zie voorgaande 

stelling), zie verder tabel ap21. 2. 

3e PEKO run: -dezelfde 6 opties als tijdens de tweede run wijzigen van aantal 

tabel ap21 .2 

kolom- selectiecode input output output output waarschijnlijke reden wijzigingen per 

nummervan van de optie eerste eerste tweede derde regel 

het feature PEKO run PEKO run PEKO run PEKO run 

307 1173 85 83 81 79 onvolledige inzetregels 

307 1226 15 17 19 21 complement optic 1226 

363 2053 80 78 76 74 relatie met optie 1173 

363 2059 20 22 24 26 complement optie 2053 

527 0231 98 96 94 92 relatie met optie 1173 

527 1636 2 4 6 8 complement optie 0231 

conclusie: 

Voor de 6 opties die per run blijven wijzigen lijkt het verloop een divergerend karakter te hebben. 

Geconcludeerd kan dus warden dat de POFM voor een bepaalde combinatie van opties kiest, 

waarbij hij in ieder geval probeert om MUI-schone orders te maken waarbij het formatieproces 

afhankelijk is van de input, ongeacht of die MUI-schoon is. 
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Appendix 22. Mogelijke op/ossing omgang met 11/anks' in 
bet FRANS 

Originele verkeerde input files met blanks: 

graph 1 v. txt graph1p.txt 
199505"; 13; 199505"; 100; 
06 22; 06"; 100; 
07 4; 07 II j 100; 
08 26; 08"; 100; 
09 1; 09"; 100; 
10 6; 10 100; 

'11 15; 11; 11 100; 100; 
"12 8; 4· I 12 100; 100; 
"13 16; 13 100; 
"01 12; 01 100; 
"02"; 17; 02 100; 

"03"; 9; 03 100; 
II 04" i 8; 1; 04 100; 10; 

"Averages"; 12,0; 8 I 6 i Averages"; 87,5; 90,0; 

Gecorrigeerde input files met nullen in plaats van blanks: 

graph 1 v. txt graph 1 p. txt 
"199505"; 13; O; 199505"; 100; O; 
"06 22; O; 06 100; O; 

/ 

"07 4; O; 07 100; O; 
"08 26; O; 08 100; 0; 
"09 O; l; 09 0; 100; 

"10 O; 6; 10 O; 100; 

"11 15; 11; 11 100; 100; 

"12 8; 4; 12 100; 100; 

"13 O; 16; 13 O; 100; 

"01 O; 12; 01 O· I 100; 

"02 O; 17; 02 O; 100; 
II 03" j O; 9; 03 O; 100; 
"04"; 8; l; '04 100; 10; 
"Averages"; 12,0; 8 I 6 i "Averages"; 87,5; 90,0; 
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