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EDI en keteninte ratie 

EX CUTIVE SUMMARY 

This eport describes the consequences of integrating the production chain. HYV A-subsidaries now 
send all their article, price and logistical infonnation electronically. The report also provides a 
mod 1 of how to integrate suppliers using Electronic Data Interchange (EDI). Finally the effects on 
the ustomer Decoupling Point (CDP) are described. 
The eport concludes that EDI can support an upstream move of the decoupling point in the 
prod ction chain, but this will not be sufficient for HYV A 
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SUMMARY 

HYV A has chosen to expand the use of Electronic Data Interchange (EDl1
) within its own 

organisation. The data exchanged through EDI is mainly purchase orders and invoices. Several 
European HYV A-subsidaries are already communicating through EDI, though there are still some ' 
problems. These should be resolved by improved control and fine tuning of the current information 
flow. After that the remaining European subsidaries and other external parties should start to use 
EDI. 
HYV A did not realise all the consequences and potential advantages of EDI, the effects on 
distribution logistics and especially the Customer Decoupling Point (CDP). The problems found 
identified the need for two seperate projects: 

A. Analyse the changes required to the present information flow to simplify EDI. The existing 
information flow involves sales orders, purchase orders and invoices between HYV A 
lntemational, its suppliers and the European HYV A-subsidaries. 

B. Improve the current distribution logistics with the implementation of EDI paying special 
attention to the CDP. 

The objectives were: 
1. Analyse, design and implement the necessary changes to enable a simplified EDI-flow with 

the European subsidaries. 
2. Determine the conditions and the desirability of EDI for Belgium and Spai,z2 and 

implement EDI for orders and invoices. 
3. Determine the conditions and possibilities for HYV A Intemational to use EDI for 

communication with suppliers. 
4. Determine the effects of the new information infrastructure on a possible upstream move 

of the CDP. 

1. EDI-flow with the subsidaries 
The causes of the current problems with EDI are numerous, but problems are often caused by 
underestimating the importance of data management. Within every EDI-project data management 
should have the highest priority. The data structure of HYV A is divided into several independant 
modules. For each of the modules one department ( or person) is responsible. The absence of a 
responsible person for data management and to act as a contact person for all the EDI-partners, 
caused much delay in the improvements of the EDI-flow. Poor data management and 
organisational failures such as low delivery reliability and errors in handling purchase orders 
contributed to EDI-problems. HYV A Intemational implemented many changes which solved most 
organisational problems. Delivery reliability has been improved by recalculating the re-order points 
for HYV A lntemational and changing the acceptation procedure for incoming new purchase 

1 EDI is the electronical exchange of structured and normalized data between computers of the involved 
companies. 
2 HYV A Belgium and HYV A Spain are the only two remaining European subsidaries within the HYV A
Holding which are not yet communicating through EDI. 
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orders. The new stock levels were determined without safety stock because to do otherwise would 
leave HYV A with unacceptable high stock levels. 

2. Conditions and desirability of EDI for Belgium and Spain 
The completion of the electronic network within the HYV A-Holding with the remaining European 
subsidaries Belgium and Spain was initially blocked by incorrect data at Belgium. After this was 
solved, HYV A determined if the EDI-investments were at least compensated by the advantages of 
EDI: improved efficiency. The software costs were lineair and not dependent on the number of 
participants. Therefore HYV A could calculate not only with the average costs but also with the 
marginal costs3 for the implementation of EDI. 
Belgium will improve their efficiency substantially. The efficiency result will be much larger than the 
average costs because of the large volume of purchase orders. 
The efficiency results for Spain were much smaller. They do not generate enough orders to gain 
from EDI. The average costs of EDI are larger than the possible profits. This would conclude to 
stop the EDI-project for Spain. Therefore the same calculation of the effects of EDI has been done 
again but then with the marginal costs. This resulted in a small profit if EDI would be started up. 
Belgium is now already communicating through EDI, and Spain will start soon. After that all 
European subsidaries of the HYV A-Holding are communicating through EDI for the orders, 
confirmations and invoices. 

3. Conditions and possibilities of EDI with suppliers 
HYVA should try to develop long term (strategic) suppliers. Both HYV A and their suppliers 
should gain from EDI (win-win-situation). Only then can the complete production chain be 
integrated succesfully. The co-operation should not be based on a power-relation, because it is 
unstable. The long term relationship with a supplier is a condition before EDI can be started up. 
Another condition is that the supplier should be prepared to work on EDI and have at least a 
minimum level of automatization. These conditions should be fulfilled before EDI can be 
operational. 
The communication with the suppliers will be outside HYVA's own organisation. Therefore extra 
agreements should be made. HYVA has to agree upon a standard for the EDI-messages 
(EANCOM4

) and a communication network with their suppliers. Also a financial selection per 
supplier is required. Therefore the direct costs and direct cost reductions (efficiency improvement) 
are compared. The indirect effects are not taken into account. 
The integration of suppliers is possible and financially interesting. The only condition is to integrate 
at least three suppliers at once, because otherwise the software-costs will be too high. These costs 
are fixed and independent of the number of integrated suppliers. If HYV A decides to integrate the 
suppliers, they should try to start up simultaneously as many suppliers as possible. In my opinion 

3 The marginal costs are equal to the variable (not fixed) costs for the implementation of EDI. For Spain are the 
marginal costs 900 guilder(= depreciation of an extra computer and modem). 
4 EANCOM is an EDI-standard for trade and industry which is defined by EAN-Netherlands. 
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HYV A should purchase an EDI-bridge including a connection on Tradeserver, for which the 
transparancy ofTradeserver with IIN and GEIS for the trade-industry should still be determined5

• 

4. Consequences of EDI for the Customer Decoupling Point 
The best position of the decoupling point is determined by the required delivery time and reliability 
and should result in acceptable stock costs. HYV A should therefore act on the leading parameters 
delivery time and reliability. These parameters have to be determined by the management. EDI is 
able to influence the position of the decoupling point, because it reduces the ordering and lead time 
and improves the forecast of demand. The different possible CDP's are described in figure 1. 

Wc~gineer 
to order ____________ ., 

Figure 1: The different Customer Decoupling Points (Wortmann, 1992) 

The standard cylinders are produced on a central stock (OP2). The non-standard cylinders are 
produced on order (OP4). If HYV A wants to move the CDP upstream, the reduction of ordering 
time can be used to achieve this. The reduction (on average three days) will not be sufficient for 
HYV A to move the decoupling point from OP2 (central stock) to OP3 (assemble to order) for the 
standard cylinders. In the long term it might become possible. Therefore the production chain 
should be fully integrated and transparant. Currently the standard cylinders can only be assembled 
to order if the assembly time will be reduced from fourteen to five days or if the delivery time can 
become seventeen instead of eight days. 
The trading articles are at stock or are only ordered upon request. EDI will not be able to make re
order points disappear, but the order quantities and frequencies and the hight of the re-order point 
should be re-examined. The optimal order quantities can be smaller, because the ordering costs are 
reduced considerably with EDI. 

5 Tradeserver of PTT Unisource, UN of IBM and GEIS of General Electric offer value added network over 
which HYV A can electroniccally sent its messages. 
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Conclusions and recommandations 
One of the most important conclusions of this report is that EDI can support an upstream move of 
the CDP, but that EDI by itself for HYV A will not be sufficient. The short term advantages of EDI 
are a higher efficiency. The effectivity advantages can only be realised in the long term 
The usage of EDI will reduce the ordering costs substantially. The optimum for the order quantities 
and frequencies and the level of the re-order points have to be re-examined by HYV A lntemational 
and her subsidaries to realise the potential EDI-advantages. 
HYV A should also aim at the optimum of an integrated production chain, which means HYV A
subsidaries, agencies and customers. EDI should go beyond the own company borders. This will 
result in a stronger production chain with a higher performance level for each of the paitners in the 
chain. Transparancy within the chain and forecasts will have great influence on the final result. 

The 'real' assembly time for flexible capacity and the accepted delivery time and delivery reliability 
for the standard cylinders have to be determined. After that an analyzation can show if the CDP for 
standai·d cylinders should be moved upstream to a new optimum of the CDP. 
After the complete integration of the remaining European subsidaries and the suppliers, HYV A 
should re-evaluate the transportation method. The weekly shipments on fixed days with an external 
transporter might become undesirable. Also the communication with the transporter, Bode 
Scholten, should in the future go through EDI. 
The hardware facilities for EDI will not be sufficient to manage EDI for a complete integrated 
production chain. The front-end PC will take too much capacity of the internal HYVA-network. 
HYV A should investigate alternatives for the front-end PC, for example an EDI-server. 
The possibility to have one article number for not only HYV A, but also the suppliers and the 
customers can save money and time. This has to be determined before communication with external 
parties through EDI can be started up. 
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SAMENV A TTING 

HYVA, handelsondememing en fabrikant van hydraulische telescoopcilinders, heeft gekozen voor 
een uitbreiding van Electronic Data Interchange (EDI6

) binnen haar eigen organisatie. De uit te 
wisselen berichten betreffen voomamelijk inkooporders en facturen. Enkele Europese 
dochterondernemingen communiceren reeds via EDI, rnaar dit verloopt nog niet vlekkeloos. Een 
betere beheersing en afstemming is gewenst. Daamaast moeten de overige Europese 
dochterondememingen en exteme partijen ook via EDI gaan communiceren. De consequenties en 
potentiele voordelen van EDI waren binnen HYV A onvoldoende bekend. Vooral de gevolgen voor 
de distributielogistiek en dan met name het klantorderontkoppelpunt (KOOP) wilde HYV A verder 
onderzoeken. Hieruit volgde de probleernstelling voor rnijn afstudeeronderzoek: 

A. Het analyseren van de noodzakelijke aanpassingen op de huidige informatie-infrastructuur, 
zodat elektronisch berichtenverkeer gerealiseerd kan worden. De informatiestroom bestaat 
uit alle verkoop- en inkooporders van de Europese dochterondememingen en van de 
leveranciers inclusief de daaraan parallel lopende factuurstromen. 

B. Het verbeteren van de huidige distributielogistiek op basis van de nieuwe informatie
infrastructuur zoals gegeven na de invoering van deel A De distributielogistiek heeft bij dit 
afstudeerproject voornamelijk betrekking op operationele distributiebeslissingen zoals de 
positie van het klantorderontkoppelpunt ( ook: KOOP). 

De beoogde resultaten werden: 
1. Analyseer, ontwerp en implementeer de noodzakelijke aanpassingen, zodat een 

probleernloze EDI-stroom met de dochterondememingen kan ontstaan. 
2. Bepaal de voorwaarden voor en de wenselijkheid van EDI voor Belgie en Spanje7 en 

realiseer elektronisch berichtenverkeer voor de financiele en orderstromen. 
3. Bepaal de voorwaarden voor en haalbaarheid van elektronisch berichtenverkeer van 

HYVA lntemational met enkele financieel interessante leveranciers. 
4. Bepaal de effecten van een mogelijke stroomopwaartse verplaatsing van het klantorder

ontkoppelpunt op basis van de nieuwe informatie-infrastructuur. 

1. EDI-stroom met de dochterondernemingen 
De oorzaken van de huidige problemen met het elektronische berichtenverkeer zijn verschillend. 
Een veel voorkomende fout is een onderschatting van het belang van het artikelbestand. Bij elk 
EDI-project is het artikelbeheer van groot belang en dit beheer vergt duidelijke procedures. Het 
aitikelbestand van HYV A is in modules verdeeld, zodat per module een afdeling (persoon) 
verantwoordelijk is. Het ontbreken van een eindverantwoordelijke als aanspreekpunt voor de EDI
partners resulteerde bij HYV A in een te trage correctie van de fouten in het artikelbestand. Niet 
alleen het artikelbestand was oorzaak van de EDI-problemen met de dochters, ook enkele 
organisatorische problemen deden zich voor, zoals de acceptatieprocedure van inkomende 

6 Onder EDI wordt verstaan de elektronische uitwisseling van gestructureerde en genonneerde gegevens 
tussen computers van de bij de transacties betrokken partijen. 
7 HYV A Belgie en HYV A Spanje zijn de enige overgebleven Europese vestigingen van de HYV A-Holding die 
nog niet via EDI communiceren. 
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inkooporders bij Intemational. Een verfijning van de acceptatieprocedure voor de 
voorraadartikelen en kits heeft de leverbetrouwbaarheid van bztemational verbeterd. De 
belangrijkste oorzaak van de klachten was echter nog niet weggenomen: de slechte 
leveringsprestatie van bztemational. Die werd veroorzaakt door te ]age bestelpunten voor de 
meeste voorraadartikelen. Nadat de bestelpunten waren herberekend, is de hoogte van de 
bestelpunten aangepast. Hierbij hanteerde lllfemational geen veiligheidsvoorraad en gebrnikte voor 
de bepaling van de bestelpunten slechts de gerniddelde vraag gedurende de levertijd. Het 
management wilde namelijk niet meer investeren in voorraadkosten. 

2. V oonvaarden en wenselijkheid van EDI voor Belgie en Spa11je 
Het voltooien van het elektronisch berichtenverkeer binnen de HYV A-Holding met de resterende 
Europese HYV A-dochters, Belgie en Spmzje, werd aanvankelijk geblokkeerd door een incorrect 
at1ikelbestand bij Belgie. Nadat dit was opgelost, is voor beide dochters nagegaan of de 
investeringen opwegen tegen het resultaat: voldoende efficiencyvoordelen. Als de softwarekosten 
evenredig over alle EDI-dochters verdeeld worden., zou alleen Belgie in aanmerking komen voor 
elektronisch berichtenverkeer. Daar de kosten reeds gemaakt zijn en onathankelijk zijn van het 
aantal deelnemende dochters, is voor Spa,zje dezelfde berekening nogmaals doorgevoerd maar dan 
met de marginale kosten8

. Hieruit bleek dat EDI dan ook voor Spanje rendabel zou zijn. Vanaf 
begin <lit jaar communiceert Belgie via EDI en Spanje zal binnenkort opgestart worden. Hierna 
verlopen alle financiele en orderstromen voor de Europese dochters binnen het HYV A-concern via 
EDI. 

3. V oonvaarden voor en haalbaarheid van EDI met leveranciers 
HYV A moet streven naar een intensieve samenwerking met de leveranciers; een samenwerking die 
voordelen biedt voor beide zijden (win-win-situatie). Alleen bij een win-win-situatie in de gehele 
keten kan een succesvolle relatie gegarandeerd worden. Op de lange terrnijn is een samenwerking, 
ontstaan via een machtspositie, niet stabiel. Naast een duurzame relatie is de bereidheid en 
automatiseringsgraad van de leverancier van wezenlijk belang. Aan al deze criteria moet voldaan 
worden, voordat EDI kan functioneren. 
De communicatie met de leveranciers ligt buiten de eigen organisatie. Als de financiele en 
orderstroom via EDI gaat verlopen, zijn extra afspraken noodzakelijk. Er moeten afspraken 
gemaakt worden voor de standaard van de EDl-berichten en het te gebrniken communicatie
netwerk. Daamaast is een financiele afweging gemaakt of het rendabel zou zijn de inkooporders en 
facturen van de leveranciers via EDI te versturen. Voor de financiele afweging zijn alleen de directe 
kosten en directe kostenbesparingen meegenomen en zijn de overige voordelen zoals indirecte 
kostenbesparingen en verhoogde opbrengsten buiten beschouwing gebleven. 
De integratie van leveranciers is haalbaar en financieel interessant. De berichtenstroom die via EDI 
volgens de EAN-normen9 zal gaan verlopen betreft inkooporders, orderbevestigingen en facturen. 
Als voorwaarde wordt gesteld dat er in ieder geval drie leveranciers ge"lhtegreerd worden. De 

8 Onder marginale kosten wordt verstaan de variabele kosten. Voor Spanje bedragen de marginale kosten 900 
gulden (= afschrijving op een extra computer en modem). 
9 EAN-Nederland beheert de EDI-standaard EANCOM voor handel en industrie in Nederland. Daarnaast 
ontwikkelt EAN-Nederland zogeheten invoeringsconventies. 
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ontwikkel- en aanschafkosten van een systeem voor exteme communicatie via EDI zijn namelijk 
onathankelijk van het aantal deelnemers. Indien HYV A besluit het pakket aan te schaffen, moet het 
streven erop gericht zijn zo snel mogelijk zo veel mogelijk leveranciers op te nemen in de EDI
keten. Het huidige advies is een EDI-brug inclusief een aansluiting op Tradeserver, waarbij de 
transparantie van Tradeserver, IIN en GEIS voor de handelsindustrie nog aangetoond moet 
worden10

• 

4. De gevolgen van EDI voor het KOOP 
De optm:iaie positie van bet KOOP is een afweging van voorraadkosten tegen leververplicbtingen. 
De efficiencyvoordelen van EDI kunnen deze afweging beihvloeden. De leververplicbtingen 
worden uitgedrukt in levertijd en leverbetrouwbaarbeid. De levertijd voor zowel de 
bandelsartikelen als de cilinders is een waarde die door de markt of de leverancier wordt opgelegd. 
De leverbetrouwbaarheid wordt bij HYV A niet gerneten en HYV A beslist daardoor voomamelijk 
op voo1rnadkosten en klacbten van derden, terwijl HYV A moet sturen op de leververplicbtingen. 
Het management moet de waarde van de gewenste leverbetrouwbaarbeid vaststellen voordat de 
optimale positie van bet KOOP bepaald kan worden. EDI kan de optimale positie van bet KOOP 
beihvloeden door een verlaging van de besteltijd en doorlooptijd en een verbeterd zicbt op de 
toekornstige vraag. De verschillende ontkoppelpunten zijn afgebeeld in figuur 1. 

Cronds10ffen ~ 
~ 

---------Produktie op voorraod~c 
1:f 

-----.r,_{ -,e~:1:!!i~d~( ___ ·;,.6 
::§:~~~v ____ , __ ;~~ ---

~~..¢> OP +~ ---
--- '< ~ 3 Assemblage op order ,_<, 

~ ___ _:,~_-_-_-_-_- ~-----
- I ~¢ 

~roduceren op order 'T' 

I ------

\o/7 0xop,,n en producer= op :,der 'v I I 

Figuur 1: Overzicbt van de mogelijke KOOP-posities (Bertrand e.a., 1990) 

De standaard-cilinders worden momenteel op centrale voorraad (OP2) geproduceerd voor de 
gebele Holding. De niet-standaards worden op order (OP4) geproduceerd. Als HYV A bet KOOP 
wil verplaatsen, kan de tijdwinst van EDI daarvoor gebruikt worden. De tijdwinst (gerniddeld drie 
dagen) zal voor HYV A niet voldoende zijn om een verscbuiving van bet KOOP voor de standaard
cilinders naar balffabrikaten te kunnen bewerkstelligen. Op de langere terrnijn is dit voor de 
standaard-cilinders we! mogelijk. Hiervoor moet de keten volledig geihtegreerd en transparant zijn. 
Momenteel zouden de standaard-cilinders alleen op order geassembleerd (OP3) kunnen worden als 
de assemblagetijd terug te brengen is van veertien naar vijf dagen of de levertijd naar de klant van 
acbt naar zeventien dagen verboogd kan worden. 

\ 
10 Tradeserver van PTT Unisource, IIN van IBM en GEIS van General Electric bieden alle netwerken aan 
waarover HYV A zijn elektronische berichten zou kunnen versturen. 
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De handelsartikelen worden of op voorraad gehouden of direct doorbesteld. EDI zal geen 
voorraden kunnen doen verdwijnen bij International, maar heeft wel invloed op de 
bestelhoeveelheden en -frequenties en op de hoogte van de bestelpunten die opnieuw bepaald 
moeten worden. De bestelkosten zijn met EDI aanzienlijk lager en dat zal tot gevolg hebben dat de 
optimale bestelhoeveelheid lager wordt. 

Conclusies en aanbevelingen 
Een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek is dat EDI een stroomopwaartse verplaatsing 
van het KOOP kan ondersteunen, maar dat alleen EDI voor HYV A niet voldoende is. De 
voordelen van EDI zullen aanvankelijk vooral efficiencybesparingen zijn. De effectiviteitsvoordelen 
kunnen pas op de langere terrnijn gerealiseerd worden. 
Het gebruik van EDI verlaagt de bestelkosten substantieel en beihvloedt hierdoor de optimale 
bestelhoeveelheden en -frequenties en de hoogte van de bestelpunten. Een herberekening van deze 
waardes door International en haar dochters is noodzakelijk om de latente EDI-voordelen te 
kunnen realiseren. 
Daarnaast moet HYV A streven naar de integratie van de gehele produktieketen ( van de leverancier 
tot en met de klant) zolang het rendabel is. Het elektronisch berichtenverkeer moet de eigen 
bedrijfsgrenzen overschrijden, zodat iedereen in de keten ( dus ook HYV A) sterker wordt ten 
opzichte van de concurrentie. Hierbij spelen de voorspelbaarheid van de vraag en de transparantie 
binnen de keten een grote rol van betekenis. 

De 'werkelijke' assemblagetijd bij flexibele capaciteit en de geaccepteerde levertijd en de 
leverbetrouwbaarheid voor standaard-cilinders moet bepaald worden, zodat een analyse kan 
aantonen of het optimale KOOP voor standaard-cilinders naar halffabrikaten verplaatst moet 
worden. 
Na de volledige implementatie van EDI bij de resterende Europese dochters en enkele leveranciers, 
zou HYV A het transportvraagstuk opnieuw moeten evalueren. De vaste verzenddagen en het 
uitbesteden van transport kunnen in de nieuwe situatie rnisschien niet optimaal zijn. Ook de 
communicatie met de transporteur, Bode Scholten, zou in de toekornst via EDI kunnen verlopen. 
De hardwarematige voorzieningen zullen op termijn niet voldoen. Als de dochterondernemingen en 
de leveranciers allemaal via EDI communiceren is een front-end PC niet meer voldoende. De EDI
berichtenstroom zal het netwerk te sterk belasten. HYV A zal moeten onderzoeken of er 
altematieven zijn voor de front-end PC, bijvoorbeeld een EDI-server. 
De mogelijkheid van uniforme artikelcodering behoort reeds tot een van de ideeen van HYV A 
Voordat HYV A extern gaat communiceren via EDI, zijn afspraken over artikelcodering en 
artikelbeheer noodzakelijk. Dit voorkomt veel onderhoud aan vertalingstabellen tussen HYV A en 
externe partijen. 
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WOORD VOORAF 

Om met Confucius te spreken: "Ik hoor en vergeet; ik zie en herinner me; ik doe en begrijp". Deze 
stelling zou ik willen gebruiken voor rnijn afstudeerrapport en voor de studie Technische 
Bedrijfskunde in het algemeen. Na de theoretische onderbouwing in de collegezalen, heb ik in de 
praktijk de theorie gezien en zelf toegepast. De praktische ervaringen zijn zeer veel waard geweest, 
niet in de laatste plaats om de theorie te leren begrijpen en de verschillen tussen theorie en praktijk 
te kunnen achterhalen. De bedrijfservaringen die ik heb opgedaan via het D-project, de stages en 
ten slotte de afstudeeropdracht, zijn rnij uitstekend bevallen. lk zie die bedrijfservaringen niet alleen 
als een noodzaak voor de studie zelf, maar ook als de beste opstap naar een baan. 

De afstudeeropdracht bij de HYV A is bijzonder goed verlopen. Ik voelde en voe! me nog steeds 
zeer thuis bij de HYV A Het is een zeer dynamisch en flexibel bedrijf dat sinds de oprichting een 
grote groei meemaakt. Ik wens HYV A dan ook zeer veel succes toe in de toekornst. 

Mijn dank gaat met name uit naar rnijn bedrijfsbegeleider Ton Kraak: ik heb aan hem veel te 
danken. De ondersteuning die ik heb ondervonden van alle HYV A-medewerkers en het vertrouwen 
dat in rnij werd gesteld hebben in niet geringe mate bijgedragen aan de uitkornst van rnijn 
afstudeeronderzoek. 

Het rapport zou ook niet in deze vorm tot stand gekomen zijn zonder de steun van rnijn eerste en 
tweede begeleider van de TUE, de heer Tilanus en de heer Veth. Mijn dank gaat dan ook naar hen 
uit. 

Eelco Spoelder 
Alphen aan den Rijn, 20 maart 1996 
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INLEIDING 

Dit verslag beschrijft mijn afstudeeronderzoek bij HYV A Holding B.V. HYV A probeert de 
concurrenten altijd een stap voor te blijven door efficiency-verbeteringen te bewerkstelligen en 
klantenrelaties op te bouwen. Dit wordt door een aantal projecten ondersteund, zoals het EDI
project waaraan ik in het kader van mijn afstudeeronderzoek meewerkte. Het integreren van 
klanten, agentschappen, dochterondemerningen en leveranciers zal de gehele keten, waarin HYV A 
zich bevindt, efficienter en effectiever maken. Om met Aristoteles te spreken: "Het geheel is meer 
dan de som der delen". 
Na een eerste inventarisatie werden de volgende doelen door mij geformuleerd: 

I. Analyseer, ontwerp en implementeer de noodzakelijke aanpassingen, zodat een 
probleernloze EDl-stroom met de dochterondemerningen kan ontstaan. 

2. Bepaal de voorwaarden voor en de wenselijkheid van EDI voor Belgie en Spanje en 
realiseer elektronisch berichtenverkeer voor de financiele en orderstrornen. 

3. Bepaal de voorwaarden voor en haalbaarheid van elektronisch berichtenverkeer van 
HYV A !11te111atio11al met enkele financieel interessante leveranciers. 

4. Bepaal de effecten van een mogelijke stroornopwaartse verplaatsing van het klantorder-
ontkoppelpunt op basis van de nieuwe inforrnatie-infrastructuur. 

Het afstudeerverslag is opgebouwd aan de hand van de hier geformuleerde doelen. De eerste twee 
hoofdstukken geven een beschrijving van respectievelijk HYV A en van de beginsituatie zoals ik die 
aantrof. Hoofdstuk drie gaat over de opdrachtformulering, probleernstelling van het onderzoek en 
de geformuleerde doelstellingen. De volgorde van de opdrachtformulering wordt ook in hoofdstuk 
drie gerechtvaardigd. 

Hoofdstuk vier behandelt de integratie van de Europese dochterondemerningen van HYV A Het 
bestaande elektronische berichtenverkeer wordt kritisch bekeken. Aansluitend wordt getoetst of 
een uitbreiding met Belgie en Spanje haalbaar en financieel interessant is. 

Het vijfde hoofdstuk beschrijft een mogelijke elektronische uitwisseling van berichten met de 
leveranciers. Voorwaarden en voordelen worden afgewogen, resulterend in een advies over de 
mogelijkheid en de vorm van elektronisch berichtenverkeer. 

Een verdere optimalisatie van de gehele keten, waarvan HYV A deel uitmaakt, wordt met EDI als 
uitgangspunt in hoofdstuk zes behandeld. De voordelen, nadelen en mogelijke effecten worden 
tegen elkaar afgewogen. 

Hoofdstuk zeven beschrijft de gevolgen en mogelijkheden voor het KOOP van de cilinders en de 
handelsartikelen bij HYV A lntemational. 

Het laatste hoofdstuk vat de conclusies samen van de voorafgaande hoofdstukken en geeft 
aanbevelingen voor HYV A's toekornst en voor mogelijk nieuwe onderzoeken. 
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1. BEDRIJFSBESCHRUVING 

HYV A is fabrikant van hydraulische telescoopcilinders en leverancier van complete 
kipperinstallaties en diverse vrachtwagenaccessoires zoals autolaadkranen, laadkleppen, 
oplegschotels en koppelingen. Tegenwoordig is het produceren van telescoopcilinders de 
hoofdactiviteit van HYV A, terwijl vroeger HYV A voomamelijk een handelsorganisatie was. De 
naam HYV A is een afkorting van HY draulische cilinders en Vrachtwagen Accessoires. 

De HYVA Holding is sinds 1990 ISO 9001 gecertificeerd voor HYV A bztemational, Nederland 
en Produktie. De dochters Duits/and, Enge/and, Frankrijk en Hydraulic Floor Systems zijn ook 
ISO-gecertificeerd. 

1.1 Bedrijfschets 

Het bedrijf is in 1979 opgericht en 1s inmiddels uitgegroeid tot een B.V. met twaalf 
dochte1maatschappijen (zie figuur 1.1 ). 

CONTRCUER 

A0MINISTF\ATIE 

! HYVA INTERNATIONAi. 8 .V .• I 

HYVA PROOUICTIE B.V. ) 

HYVA HE0ERLANO 8 .V. .I 

HYVA U.IC. lid. J 

I RMD wn COMJ.USSAAISSEH j 
I 

PRESOENT OIREKTEVR 

AlGEt.cEE.H OIRE'KTBJR I' I 

KWALITEITSZ0RQ 

AVTOMATISERING IHKOOP 

W.OAZ\JN 

ALG. 0IENSTEN 
P.Z. I 0,,. M<f. hui>hd. P.R. / W.RKETt<Q 

HYVA INTERN. Inc. N.V. 

HYVA IBERJCA SA. 

KENNIS BEHEER 8 .V. 

HYVA BElGIVl,I N.V. 

Figuur 1.1: Organigram HYV A Holding B.V. 

.I 

HYOR. f\.COR SYSTEMS 8.V. 

HYVA W.UYSIA SON. BHO. 

HYVA FRANCE SA. 
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Het hoofdkantoor is gevestigd in Alphen aan den Rijn en huisvest HYVA Holding, HYV A 
Produktie, HYV A lnte111atio11al en HYV A Nederland. Er zijn vijf verkooporganisaties in andere 
Europese landen en een in Maleisie en een in Brazille. In vele andere landen zijn agentschappen of 
vertegenwoordigers voor HYV A actief. HYV A verkoopt inmiddels in 52 landen wereldwijd. De 
zwaartepunten liggen in Europa, het Midden-Oosten, Zuid-Oost-Azie en Zuid-Amerika. 

Kennis Machinefabriek en Hydraulic Floor Systems vorrnen twee zelfstandige dochters binnen het 
HYV A-concern, maar hebben niet direct te maken met de verkoop van cilinders. Vanaf januari 
1996 is in Brazille een vestiging geopend. De complete Holding telt op dit moment meer dan 300 
vaste medewerkers, waarvan I 05 in Alphen aan den Rijn werkzaam zijn. 

De verkoop van cilinders en andere produkten wordt verzorgd door de dochters in het 
desbetreffende land en door HYV A lllte111atio11al in de overige landen. HYV A Produktie maakt de 
cilinders en levert deze aan HYV A lnte111atio11al. De levering kan plaatsvinden vanaf het moment 
dat produktie de cilinders gereed meldt. De cilinders worden binnen een half uur elektronisch 
overgeboekt naar de voorraad van HYV A lntematio11al. Vanaf dit moment zijn de cilinders 
beschikbaar voor toewijzing, facturering en expeditie. 
De levertijd van lntemational voor een voorraadcilinder is een dag. De overige cilinders hebben 
een levertijd van zes tot zeven weken. De levertijden zijn exclusief het transport naar de klant. 
Bijlage 1 bevat een tabel voor de overige artikelen met de standaard levertijd. 

Vanuit /11tematio11al worden de cilinders verkocht aan de dochters (Nederland, Belgie, Duitsland, 
enzovoorts) en direct aan klanten, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten (zie figuur 1.2). 

HYVA Produlctie HYVA International 

- fysiek transport 

◄ orders 

Figuur 1.2: Organisatie verkoop cilinders 

HYVA Nederland 
Bel, Dui, etc. 

Klanlen overige 

KJanten Ned 
Bel, Dui, etc. 

HYV A Nederland is naast leverancier van alle HYV A-produkten in Nederland ook bouwer van 
complete kipperinstallaties. Het monteren van autolaadkranen en de service en reparatie van alle 
opbouwen worden in de werkplaats in Alphen aan den Rijn verzorgd. 

De daadwerkelijke produktie is opgesplitst in de afdelingen Machinale bewerking, Assemblage en 
Bedrijfsbureau. HYV A Produktie kent daarnaast nog drie andere afdelingen. De afdeling Research 
en Development (R&D) zorgt voor het ontwikkelen van nieuwe produkten, het aanpassen en 
onderhouden van het artikelbestand en het ontwerpen van klantspecifieke produkten. De afdeling 
Reparatie herstelt defect geraakte cilinders. De afdeling Kwaliteitscontrole controleert alle 
onderdelen in de machinale bewerking en assemblage, alle binnenkomende onderdelen vanaf 
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externe bewerkers en de complete cilinders, voordat ze in het magazijn worden opgeslagen. De 
handelsartikelen worden slechts gecontroleerd indien ingangscontrole wordt voorgeschreven. 

1.2 De produkten 

Het gehele assortiment van HYV A bestaat uit ongeveer 900 produkten. De belangrijkste produkten 
zijn de fronthefcilinders. Een fronthefcilinder wordt v66r de laadbak van een vrachtwagen 
gemonteerd en tilt de laadbak aan de voorzijde omhoog. Er worden drie soorten fronthefcilinders 
geproduceerd. In figuur 1.3 worden de drie modellen getoond. 

FC FE FEE 

Figuur 1.3: Orie soorten fronthefcilinders 

Een complete cilinder bestaat uit 40 onderdelen. De hoofdonderdelen zijn (zie ook figuur 1.4): 
* base: het onderste deel met olie-inlaat en bevestigingspunten; 
* stage: tussenbuis, waarvan er meerdere in een cilinder gaan; 
* piston: laatst uitgaande gedeelte (montagepunt aan cover of chassis); 
* cover: buitenhuls bevestigd aan de piston (alleen bij FC-cilinder). 

base stages piston cover 

Figuur 1.4: Hoofdonderdelen cilinder 

Een gedetailleerd overzicht van alle onderdelen van een cilinder wordt in bijlage 2 gegeven. 
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1.3 Het produktieproces 

De produktie begint bij de mwbuizen, waaruit bases, stages en pistons worden gemaakt. De 
mwbuizen worden bij Lone Star Steel in de Verenigde Staten gekocht. De binnendiameter, 
krornheid en oppervlaktemwheid van de buizen worden door Lone Star Steel met grote 
nauwkeurigheid geproduceerd, zodat de binnenkant van de buizen niet meer door HYV A bewerkt 
hoeft te worden. 

Het produktieproces valt uiteen in twee delen: de 111ac/1inale bewerking en de assemblage (figuur 
1.5). De machinale bewerking begint met het zagen en eventueel het richten van de buizen voor de 
stages, pistons en bases. De bases en pistons worden hiema door derden bewerkt. De bewerking 
neemt gemiddeld twee weken in beslag. De covers worden geheel buiten de deur geproduceerd en 
hebben een levertijd van vier weken. De buizen voor de stages worden in Alphen aan den Rijn 
vervolgens gedraaid, waarbij de gewenste buitendiameter en de verschillende groeven in- en 
uitwendig worden aangebracht. Daama worden de buizen geslepen, zodat de gewenste 
oppervlaktemwheid bereikt wordt. Na deze bewerkingen worden de bewerkte buizen in het 
halffabrikatenmagazijn, de b11izenhal, opgeslagen. Ook de drie andere soorten buizen, temg van de 
exteme bewerker, worden hier opgeslagen. Het vo01traject tot halffabrikaat voor een order vraagt 
een gemiddelde produktietijd van vier weken. De flexibiliteit van de produktie is echter zeer groot. 
AJs zich een spoedorder voor buizen aandient, kan produktie binnen twee dagen uitleveren. 

coverbuizen 

IW/ffi'ff/4 Beweridng door 
darden 

materi.aal 

piston n-chr piston dv 
bn11> 
oovor 

Figuur 1.5: Het produktieproces 

Het assemblageproces bestaat achtereenvolgens uit: 
* in- en uitwendig reinigen van de buizen; 
* monteren van afdicht-, geleidings- en aanslagringen; 

fysiok lr3llsport 

tysiak procos 

fy<ieko opslag 

oomplelo c:ilindor, 

* samenstellen van de Iosse buizen tot een telescoopcilinder; 
* testen, controle op werking, bes hadiging en Iekkage; 
* spuiten van de base; 
* eventueel aanbrengen van een c ver. 
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De gemiddelde assemblagetijd is twee weken. Te zamen met de vier weken produktietijd van de 
voorafgaande bewerkingen resulteert dit in een levertijd van zes weken van Produktie aan 
Inte111atio11al. Ook de assemblage kan zeer snel op spoedorders reageren. De bestelhoeveelheid bij 
de assemblage kan theoretisch zonder problemen tot een verlaagd worden. Een assemblagetijd van 
een tot twee dagen is bij spoedgevallen mogelijk zolang de order niet groter is dan de maximale 
capaciteit van de assemblage (50 stuks per dag zonder overwerk). 

De cilinders van hetzelfde type worden hierna op een pallet gelegd en opgeslagen in het magazijn 
gereed produkt in afwachting van uitlevering. Dit magazijn is van HYV A /ntemational en HYV A 
Nederland. HYV A Produktie heeft dus geen complete cilinders op voorraad. 

Het transport van buizen en cilinders vindt plaats op pallets met een vorkheftmck. Alle magazijnen 
hebben zogenaamde palletstellingen. De pallets staan een diep en meestal een hoog in het vak. Het 
overbrengen van een buis van het pallet naar de machine of andersom gebemt met diverse 
bovenloopkraantjes, voorzien van een elektrornagneet of strop. 
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2. BEGINSITUATIE 

In de afgelopen zestien jaar heeft HYV A zich ontwikkeld tot een toonaangevende producent van 
hydraulische telescoopcilinders. De zeer klantgerichte benadering van HYV A heeft geresulteerd in 
grote omzetstijgingen. Het dynamische en flexibele karakter van HYV A is mede beslissend geweest 
voor de succesvolle groei. In de volgende paragrafen worden enkele afdelingen beschreven. 

2.1 Inkoop 

Het inkopen gebeurde altijd centraal door Intemational. Aile handelsartikelen en onderdelen die 
nodig waren voor de produktie en de werkplaats werden door lllfematio11al ingekocht. De afdeling 
Inkoop is vorig jaar gedecentraliseerd naar de dochters, respectievelijk Nederland en Produktie. 
Nederland en Produktie doen de reguliere inkopen direct bij hun leveranciers zonder dat 
Intemational er tussen zit. Voor Nederland betekent dat, dat alle onderdelen voor de werkplaats 
minus de hydraulische componenten zoals pompen, ventielen enzovoorts, zelf worden ingekocht. 
Produktie koopt zelf alle onderdelen en ruwmaterialen in bij de leveranciers. De contracten en 
produkten, die voor meer dan een dochter worden afgesloten en ingekocht, worden nog steeds 
door de Inkoop van lntemational verzorgd. De doelstellingen die Inkoop zich heeft gesteld zijn in 
bijlage 3 opgesomd. 

Bij lnte111atio11al verloopt het inkoopproces automatisch. Het informatiesysteem biedt de 
mogelijkheid alle ontstane teko1ten via automatische inkooporders aan te vullen. Intemational 
generee1t tweemaal per week automatische inkooporders. Criteria voor het automatisch genereren 
van inkooporders worden in bijlage 4 toegelicht. De orders worden nog nagelopen op basis van 
prijs, besteldatum en juistheid, voordat ze naar de leveranciers gefaxt worden. 
Tek01ten ontstaan, als door het invoeren van een verkooporder er een negatieve voorraad ontstaat 
of als het bestelpunt van dat produkt onderschreden wordt. Produkten met voorraad kunnen per 
direct verkocht worden. Voor produkten zonder voorraad mogen geen verkooporders worden 
ingegeven met een leverdatum korter dan de levertijd van het produkt, uitgezonderd zijn 
voorraadartikelen. 

Op dit moment kan Produktie niet automatisch bestellen, omdat het automatische bestelprogramma 
niet de juiste orders genereert. De voornaarnste oorzaak van de onjuiste informatie in het 
computersysteem zijn de verkeerde verkoopdaturns of een achterstand in de produktie. 
Het inkopen kan ook door 'Material Requirement Planning' (hierna: MRP) aangestuurd worden. 
MRP is sinds kort operationeel en functioneert nog niet geheel correct. Daarom is het autornatisch 
bestellen op basis van de resultaten van MRP nog niet mogelijk. De problemen worden 
voornamelijk veroorzaakt door sorns onjuiste verkoopdaturns, fouten in de software of achterstand 
in de produktie. 
De bestelhoeveelheden en leverdatum wordt door Inkoop produktsgewijs doorlopen en de orders 
worden daarna handrnatig in het cornputersysteem ingegeven. Aansluitend worden de orders 
geprint en daarna gefaxt naar de leveranciers. Er wordt gestreefd naar het wekelijks plaatsen van 
inkooporders voor alle artikelen die Produktie zelfstandig inkoopt. 
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Nederland bestelt dagelijks volautomatisch. Oat wil zeggen dat alJe orders automatisch 
gegenereerd worden. Van alle onderdelen voor de werkplaats die direct bij de leverancier besteld 
mogen worden, verlopen de inkooporders per fax. De overige inkooporders die naar /ntemational 
gaan, worden automatisch doorbesteld via 'Electronic Data Interchange' (hiema: EDI). 

2.2 Magazijn 

In het magazijn worden de produkten op voorraad gehouden voor /ntematio11al, Nederland en 
Produktie. Indien er een verkooporder wordt uitgeleverd, komt een paklijst bij het magazijn 
terecht. Na het verzamelen van de order wordt, voordat hij uitgeleverd wordt, een pakbon en een 
factuur geprint en bijgesloten in de verzending. Alle binnenkomende produkten worden, indien het 
een ru1ikel met ingangscontrole is, gecontroleerd op de kwaliteit. Daru·naast wordt voor ieder 
produkt, uitgezonderd bulkartikelen zoals bouten en moeren, een controle op hoeveelheid 
doorgevoerd. Het magazijn boekt alle artikelen in die ontvangen en goedgekeurd zijn. De 
produkten met ingangscontrole worden naar een tijdelijk magazijn overgeboekt waar niemand via 
de computer toegang toe heeft, totdat de produkten zijn goedgekeurd. Tekorten of overschotten 
van leveringen worden automatisch in de volgende bestelling verwerkt. 
Indien de factuur van de leverancier bij de zending zit, wordt deze doorgesluisd naar de 
boekhouding. De meeste facturen worden echter door de leverancier direct naar de boekhouding 
gestuurd. 

2.3 Bedrijfsbureau 

De planning van de produktie en de acceptatie van verkooporders geschieden op het 
bedrijfsbureau. Alle orders van Inte111atio11.al voor cilinders bij Produktie worden via EDI dagelijks 
verstuurd. Het bedrijfsbureau accepteert de verkooporders waaraan ze kunnen voldoen of geeft een 
nieuwe leverdatum aan, zodat daarna de produktieorders automatisch in het systeem opgenomen 
kunnen worden. De aangepaste Ieverdaturns komen via EDI weer bij lllfematio11.al terecht, die zijn 
klanten informee11 over de gewijzigde leverdatum 

MRP geeft het advies voor de produktieplanning. De te produceren aantallen zijn gebaseerd op alle 
uitstaande verkooporders. Dit is inclusief orders ter aanvulling van de voorraad. 

Het planningsadvies van MRP wordt nog niet opgevolgd, omdat het advies nog niet volledig 
betrouwbaar is en er momenteel een achterstand in de produktie is. Daarom wordt er handmatig 
gepland op basis van prioriteiten van de verkooporders met als gevolg dat de produktieorders ter 
aanvulling van de voorraad in het gedrang komen. De werkorders voor de produktie warden we! 
automatisch gegenereerd. 
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2.4 Verkoop 

De verkoop, die direct invloed heeft op de inkoop en de produktie, vindt onder andere plaats bij 
HYV A /111e111atio11al. In de regel begint het verkoopproces met een offerte of prijsopgave aan een 
klant of een dochter. Hierbij krijgt Verkoop, indien noodzakelijk, ondersteuning van Inkoop en 
R&D. Een medewerker van HYV A /ntemational, die de betreffende dochter of regio onder zijn 
hoede heeft, bepaalt dan de prijs en levertijd naar de klant. Op een offerte kan een directe order 
volgen, maar er kunnen ook orders zonder voorgaande offe1te geplaatst worden. Dit laatste 
gebeurt voornamelijk door de dochters en grote klanten, die goed op de hoogte zijn van prijs en 
standaard levertijd. 

lndien een order een gangbaar artikel betreft, komt de order direct bij de Inkoop of het 
Bedrijfsbureau. Als het een order betreft met een kortere levertijd of als er speciale prijsafspraken 
gemaakt moeten worden, wordt er eerst overlegd tussen de afdelingen. Betreft de order een 
speciale (niet bestaande) uitvoering, dan is er overleg met de afdeling Research & Development. 

De afdeling Verkoop kan de voortgang van een produktieorder controleren via het 
informatiesysteem. Op het moment dat een aitikel is ingeboekt en dus op vooITaad is, wordt het 
automatisch toegewezen en gereserveerd. Artikelen die op de dag van uitlevering binnen komen, 
worden handmatig toegewezen direct nadat ze ingeboekt zijn. Als een uitleverorder compleet is, 
wordt de paklijst geprint voor het Magazijn. 

De afdeling Verkoop is tevens verantwoordelijk voor het aanpassen van de leverdaturns, indien 
Inkoop of Produktie de oorspronkelijk gewenste leverdatum van Verkoop wil veranderen. Bij te 
late leveringen dient Verkoop de klant te informeren. 

Op de verkoopafdeling worden de inkooporders van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Produktie 
en Enge/and via EDI bij HYV A Intemational ontvangen. De overige inkooporders, inclusief die 
van Belgie en Spanje, worden handmatig ingegeven bij /ntematio11al op de afdeling Verkoop. Bij 
/11te111atio11al worden alle niet-automatisch geaccepteerde EDI-orders handmatig beantwoord. De 
argumenten van de niet-geaccepteerde orders zijn erg divers. Enkele gehanteerde argumenten: 
onhaalbare leverdatum, onjuiste prijs of een onbekend artikelnummer (zie ook bijlage 5). Alie 
dochters krijgen de reden van afwijzing binnen een dag van /ntemational via EDI te horen. Deze 
berichten worden tweemaal daags verstuurd naar de dochters. De dochters kunnen dan op 
overzicht L 711 ('Summary unconfirmed purchase orders') zien wat de redenen waren voor de 
afwijzing van hun inkooporder. De dochter dient de order aan te passen, zodat hij aansluitend wel 
geaccepteerd kan worden door de verkoopafdeling van International. Wegens nalatigheid bij de 
dochters of problemen bij Intemational komen de berichten niet altijd volledig en correct over. 
Nieuwe en scherper geformuleerde procedures en verbeteringen in de prograrnmatuur moeten 
zulke problemen oplossen. 
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2.5 Infonnatievoorziening 

SERA is de naam van het infonnatiesysteem en van het softwarebedrijf dat het inforrnatiesysteem 
voor HYV A heeft ontwikkeld. Het programrna dat in Clipper ( een uitbreiding op dBase) 
geprogramrneerd is, loopt onder MS Dos. Iedere dochter gebruikt dezelfde software, zodat het 
uitwisselen van gegevens en opdrachten redelijk eenvoudig is. Voor alle dochters gevestigd in 
Alphen aan den Rijn, vinden de verbindingen plaats via het netwerk. Het contact met de overige 
dochters wordt dagelijks gelegd via een modem 

De gehele verkoopadministratie, boekhouding, produktieplanning en artikelbestand wordt met 
SERA afgedekt. Enkele gegevens die beschikbaar zijn via het SERA-systeem: 

* artikelen met artikelnummers; 
* stuklijsten; 
* voorraden; 
* produktieplanning; 
* verkoopstatistiek. 

Het informatiesysteem van HYV A (SERA) is op rnaat gemaakt door een voorrnalig HYV A
medewerker, en is sinds 1992 operationeel. Alie bedrijfsprocessen zijn opgenomen in de 
programmatuur. 

De EDI-programma's die actief gebruikt worden zijn de PURC-, CONF-, SHIP- en INFO-scripts. 
Hierrnee worden alle orders, facturen, bevestigingen en extra infonnatie per artikel verstuurd. De 
EDI-gegevens worden tweemaal daags van de dochters binnengehaald via het modem. De 
automatische acceptatie vindt ook tweemaal daags plaats; de aanpassingen van de inkooporders 
vindt eenmaal daags plaats door Intemational. 

Intemational kan bij de dochters via EDI ook het artikelbestand en de standaard levertijden 
aanpassen en de berekening van de nieuwe bestelpunten opstarten. Deze opties worden nog niet 
gebruikt, net zomin als de mogelijkheid de order- en factuurstroom met de leveranciers via EDI te 
laten verlopen. 

2.6 Boekhouding 

Alie facturen en betalingen van dochters, klanten en leveranciers lopen via de boekhouding. De 
relevante informatiestromen worden gevormd door de facturen van en naar de dochters, de klanten 
en de leveranciers. De factuurstroom met klanten en leveranciers gaat via de bekende kanalen van 
post en fax. Bij dochters met een elektronisch berichtenverkeer worden de boekingen autornatisch 
op de crediteuren- of debiteurenbalans geboekt. De factuur wordt nog steeds met de zending 
meegestuurd. 
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3. OPDRACHTFORMULERING 

3.1 Opdracht 

De opdracht voor dit afstudeerverslag is door HYV A Holding B.V. als volgt geformuleerd: 

A. Het analyseren van de noodzakelijke aanpassingen op de huidige informatie-infrastructuur 
en het realiseren van de nog ontbrekende elektronische verbindingen. 

B. Aansluitend wordt er een optimale distributielogistiek gezocht op basis van de nieuwe 
informatie-infrastructuur. 

3.2 Rechtvaardiging volgorde opdrachtfonnulering 

De theorie (Bemelmans, 1991) zou de volgorde van de opdrachtformulering afwijzen, omdat het 
analyseren en implementeren van een nieuwe informatie-infrastructuur vooraf gebeurt aan de 
bepaling van het soort proces en het besturend orgaan. Het P-B-1-model van Bemelmans geeft 
namelijk een andere volgorde aan. De 'P' staat voor proces (ofwel systeem) en bepaalt de wijze van 
besturing (B). De besturing is afhankelijk van het soort proces. Het informatieconcept (I) en de 
functionele eisen zijn een afgeleide van de besturing. Hiermee ligt de volgorde relatie vast (zie 
figuur 3.1 ). 

P---- B I 
Figuur 3.1: Het informatieconcept als functie van Ben P (Bemelmans, 1991) 

De opdrachtformulering en de probleernstelling gaan uit van een andere volgorde. Dit is mijns 
inziens acceptabel omdat de informatie-infrastructuur het proces (P) en de besturing (B) be·invloedt. 

De huidige mogelijkheden en onmogelijkheden van de informatietechnologie (hiema: IT) bepalen 
mede het beleid van een organisatie. De IT kan kostprijsverlagend werken, besteltijden verkorten 
en concurrentievoordelen creeren. Ook de besturing wordt door de strategische IT-keuzes 
be'invloed. De planningsmogelijkheden en prognoses behorende tot de 'B' worden door de gekozen 
IT bepaald. Daamaast geeft IT de mogelijkheid betrouwbaarder en frequenter plannings- en 
prognosegegevens uit te wisselen. De bepaling van de informatie-infrastructuur die behoort tot de 
'I' moet dus voorafgaan aan de 'P' en de 'B'. De overige factoren die onder de 'I' vallen, zullen 
wel na de 'P' en de 'B' volgen. 
In figuur 3.2 geef ik mijn zienswijze weer op de plaats van de informatie-infrastructuur (i) binnen 
het P-B-1-model van Bemelmans. 

·-------+ I p B I 
Figuur 3.2: De positie van de informatie-infrastructuur binnen het P-B-1-model 
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3.3 Probleemstelling 

Het begrip "probleem", in de zit1 van probleemstelling, is een scherpe formulermg van het beoogde 
resultaat (De Leeuw, 1990). Dit zal, net als de opdracht, m twee delen worden opgesplitst. 

Deel A: 
Het analyseren van de noodzakelijke aanpassmgen op de huidige informatie-infrastructuur, zodat 
elektronisch berichtenverkeer gerealiseerd kan worden. De informatiestroom bestaat uit alle 
verkoop- en inkooporders van de Europese dochterondernemmgen en van de leveranciers mclusief 
de daaraan parallel lopende factuurstromen. 

Deel B: 
Het verbeteren van de huidige distributielogistiek op basis van de nieuwe mformatie-mfrastructuur 
zoals gegeven na de mvoermg van deel A De distributielogistiek heeft bij dit afstudeerproject 
voornamelijk betrekkmg op operationele distributiebeslissmgen zoals de positie van het 
kJantorderontkoppelpunt ( ook: KOOP). 

3.4 Beoogde resultaten van het onderzoek 

Na een uitgebreide orientatie is het doel van het afstudeerproject als volgt opgedeeld en 
geformuleerd: 

I. Analyseer, ontwerp en implementeer de noodzakelijke aanpassingen, zodat een 
probleernloze EDI-stroom met de dochterondernemmgen kan ontstaan. 

2. Bepaal de voorwaarden voor en de wenselijkheid van EDI voor Belgie en Spanje en 
realiseer elektronisch berichtenverkeer voor de financiele en orderstromen. 

3. Bepaal de voorwaarden voor en haalbaarheid van elektronisch berichtenverkeer van 
HYV A /11tematio11al met enkele financieel mteressante leveranciers. 

4. Bepaal de effecten van een mogelijke stroomopwaartse verplaatsmg van het k.Jantorder-
ontkoppelpunt op basis van de nieuwe informatie-infrastructuur. 

Voor punt vier zullen eerst de mogelijkheden ge"inventariseerd worden om te komen tot een 
verschuivmg van het k.Jantorderontkoppelpunt m de richtmg van de grondstoffen (stroomopwaarts). 
De haalbaarheid van de verplaatsmg van het KOOP wordt mede bepaald door het succes van de 
mtegratie van leveranciers en k.Janten via het EDI-netwerk. Een verschuivmg van het KOOP is 
alleen haalbaar, mdien alle potentiele efficiency- en vooral effectiviteitsvoordelen gerealiseerd 
worden. Deze voordelen vergen van HYV A en zijn EDI-partners vele aanpassmgen en 
organisatorische vernieuwmgen. Het afstudeeronderzoek omvat de bepalmg van het KOOP en de 
implementatie van een mogelijke 'nieuwe' positie van het KOOP voor enkele artikelen. De 
potentiele voordelen op de langere terrnijn, die voortkomen uit de mtegratie van k.Janten en 
leveranciers, blijven buiten het afstudeeronderzoek. 
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4. INTEGRA TIE VAN DE EUROPESE DOCHTERS MET EDI 

Binnen de HYV A-groep verloopt het berichtenverkeer veelal via EDI. Intemational, Nederland en 
Produktie zijn via het netwerk in Alphen aan den Rijn aangesloten op EDI. De dochters Duitsland, 
Enge/and en Frankrijk staan via een modem tweemaal per dag in contact met lntemational. Met 
de Europese dochters wordt logistieke, financiele en artikelinformatie via EDI uitgewisseld. Belgie 
en Spanje hebben nog niet de mogelijkheid deze informatie elektronisch uit te wisselen. 

4.1 Oorzaken en gevolgen van de huidige problemen met de EDI-stroom 

Bij het elektronisch uitwisselen van gegevens via EDI tussen Intemational, Produktie, Nederland, 
Frankrijk, Duitsland en Enge/and doen zich een aantal problemen voor: 

A. Incorrect artikelbestand; 
B. Organisatorische problemen. 

Ad A. Het artikelbestand van een dochter is in principe identiek aan dat van HYV A bztemational. 
Toch komt het soms voor dat een artikelnummer, prijs of levertijd niet correct in het artikelbestand 
staat van lntematio11al of een dochter. Het artikelbestand van HYVA kent verschillende modules, 
te weten: 

* logistiek (voorraad, bestelpunt en ordergroottes); 
* inkoop (inkoopprijs en levertijd); 
* verkoop (standaard kostprijs en verkoopprijs); 
* technisch (tekeningen en informatie); 
* kwaliteit / historie (uitval, omzet). 

Per module is een persoon verantwoordelijk voor de veranderingen. Bij wijzigingen of aanmaken 
van nieuwe artikelen moet een vaste procedure gevolgd worden. Elke verantwoordelijke zal zijn 
deel toevoegen aan het artikelbestand. Er is geen centrale at1ikelbeheerder voor HYV A 
De veranderingen in het artikelbestand van Intemational, zoals bijvoorbeeld prijs en levertijd, 
worden via EDI dagelijks doorgegeven aan Nederland. Als het artikelbestand niet handmatig 
aangepast wordt bij de dochters, heeft dit vaak een ongewenste verlenging van de besteltijd voor de 
dochters tot gevolg. Hierdoor kan de leverbetrouwbaarheid onder druk komen te staan. De 
dochters verliezen dan het vertrouwen in lntemational en zullen daardoor een grotere 
veiligheidsmarge inbouwen voor de voorraadartikelen. 

Ad B. De organisatorische problemen doen zich voor bij de volgende punten: 
1. Acceptatieprocedure; 
2. Levertijden kits; 
3. Voorspelbaarheid van de vraag en leverbetrouwbaarheid; 
4. Bestelprocedures. 
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B 1. De acceptatieprocedure voor de EDI-orders was onduidelijk en creeerde problemen voor de 
leverbetrouwbaarheid. Een dochter kon met een bestelling de gehele vo01Taad wegnemen, 
waardoor andere dochters teleurgesteld moesten warden. Een te laag minimaal voorraadniveau was 
rnede oorzaak van de dating in het ve1trouwen bij de dochters. Dit alles resulteerde in een 
ongewenste toename van de voorraden bij de lokale vestigingen en een toenemende weerstand 
tegen EDI. 

B2. De levertijden voor de kits ( ofwel sarnengestelde rutikelen) warden nu bepaald door het 
hoofdartikel. Dit is zelden het artikel met de langste levertijd van de gehele kit. De levertijd moet 
juist gebaseerd warden op de langste levertijd die voorkomt in de kit anders zal de 
leveronbetrouwbaarheid toenemen. Daarnaast zouden aanpassingen van de levertijd in het 
artikelbestand vanzelfsprekend moeten doorwerken in de leve1tijd van de kit. 

B3. De voorspelbaarheid van de vraag bij International was zeer gering. De dochters gaven geen 
prognoses of bestaande verkooporders door die buiten de standaard levertijd van het artikel vielen. 
Dit heeft we! eens problemen veroorzaakt (zie voorbeeld). Te !age bestelpunten en een !age 
voorspelbaarheid van de vraag, die resulteerden in een sterk gereduceerde leverbetrouwbaarheid, 
veroorzaken de problemen. 

HYVA France had een verkooporder van een cilinder voor 20 stuks over 6 weken in het eigen 
systeem staan. De levertijd was 9 dagen, omdat het een standaardcilinder is. HYVA /111emational 
was 110g niet op de lwogte van deze verkooporder. Negen dagen voor de uitleverdatum van HYVA 
France werd ee11 automatische inkooporder voor de 20 cilinders gegenereerd. De gemiddelde 
besteltijd was destijds 3,5 dag. HYVA lllfemational en Produktie waren pas 5 dagen van tevoren 
op de lwogte van de vraag voor 20 cilinders. Op dit moment was geen voorraad aanwezig en was 
de capaciteit volledig bezet. HYVA Produktie meldde via Inte111atio11al dat de 20 cilinders niet 
bi1111e11 5 dage11 geleverd ko11de11 warden en dat de eerste mogelijkheid van uitlevering over 4 
weken was. 
V oorbeeld: Problernen voordat de aanpassingen in SERA gedaan waren 

B4. Het automatisch bestellen wordt dagelijks opgestart (behoort tot bestelprocedure van 
Verkoop). Het bestellen werd soms een dag vergeten of op het verkeerde tijdstip opgestart. 
Hierdoor kon de besteltijd van een bestelling van normaal 12 uur oplopen tot 48 uur. 

4.1.1 Advies herontwerp EDI-stroom 
Ad A. De opgesplitste beheersing van het artikelbestand is correct. De partners, waarmee via EDI 
wordt gecommuniceerd, hebben ook slechts betrekking op een van de in paragraaf 4.1 behandelde 
modules. Daarentegen is het we! wenselijk een verantwoordelijke voor het gehele artikelbestand 
aan te wijzen. 
Het bijhouden van veranderingen in het rutikelbestand kan via twee kanalen plaatsvinden. Het EDI
pakket van HYV A biedt de mogelijkheid het artikelbestand van Nederland dagelijks aan te vullen 
met nieuwe artikelen van Inte111atio11al. De levertijden en bestelpunten van reeds bestaande 
artikelen kunnen automatisch aangepast warden via de elektronische berichtenuitwisseling. De 
EDI-procedure om de levertijden te corrigeren zal operationeel warden. Hiervoor dient wekelijks 

14 



EDI en ketenintegratie 

een "leadtime.exe" gecreeerd en via EDI verstuurd te worden. De aanpassing zal wekelijks 
gebeuren, omdat de levertijd van cilinders per week kan verschillen. De prijzen worden jaarlijks 
vastgelegd nadat de onderhandelingen met de leveranciers zijn afgerond. Eveneens jaarlijks wordt 
een prijsdiskette aangemaakt, zodat alle dochters de nieuwe inkoopprijzen in het systeem kunnen 
inlezen. Een verandering van de verkoopprijs van lntemational (inkoopprijs dochter) kan alleen 
worden veroorzaakt door een ingewilligd verzoek van de dochter om de verkoopprijs te verlagen. 
Hierdoor is een handmatige aanpassing van de prijzen aan beide zijden noodzakelijk. Met de 
nieuwe toepassingen van EDI kunnen de (nieuwe) prijzen wellicht vaker worden uitgewisseld, 
zodat het aantal handmatige aanpassingen kan afnemen en alleen lntemational prijsveranderingen 
hoeft in te geven. 

Ad Bl. De acceptatieprocedure voor de inkomende orderstroom van de dochters bij International 
moet aangepast worden, zodat het vertrouwen van de dochters gewonnen kan worden. Als een 
bestelling voor een voorraadartikel binnenkomt, wordt de bestelhoeveelheid gecontroleerd. Indien 
de hoeveelheid van het artikel groter is dan de waarde van het veld "maximaal uit voorraad leveren" 
uit het artikelbestand aangeeft, wordt de order voor dit specifieke artikel niet automatisch 
geaccepteerd (zie ook bijlage 5). De korte levertijd van acht dagen is alleen geldig voor 
voorraadartikelen, indien de bestelhoeveelheid kleiner of gelijk is aan de hoeveelheid in het veld 
"maximaal uit voorraad leveren". In het geval dat meer besteld wordt, is voor de resterende 
hoeveelheid de 'eigen' levertijd van lntemational's leverancier geldig. Aldus wordt voorkomen dat 
de voorraad door een of twee klanten direct gereserveerd wordt: er ontstaat een constantere en 
stabielere vraag. 
De waarde van het veld "maximaal uit voorraad te leveren" is gelijk aan een door de inkoopafdeling 
vastgesteld percentage van 18% van het bestelpunt, zodat tenminste iedere dochter eenmaal 
beleverd kan worden. Voor enkele artikelen, met een extreem hoge omloopsnelheid, is een 
aangepast percentage van kracht. 
Het altematief om de voorraden te verhogen, zodat 95% van elke bestelling geleverd kan worden, 
zou een enorme stijging van de voorraadkosten tot gevolg hebben (meer dan 3 miljoen gulden). 

Ad B2. De betrouwbaarheid van de leveringen van HYV A International kan verhoogd worden, 
indien er correcte levertijden voor kits (samengestelde artikelen) in het artikelbestand staan. Alle 
kits hebben een herkenbaar artikelnummer. Op basis van deze herkenning zal een prograrnma voor 
kits het artikel met de langste levertijd selecteren en de levertijd van de kit met deze waarde 
overschrijven. Deze berekening dient in ieder geval maandelijks plaats te vinden, zodat de levertijd 
van de kits correct is. Een altematief is een aanpassing van de acceptatieprocedure voor de 
binnenkomende orderstroom Indien een kit besteld wordt door de klant, wordt de levertijd 
getoetst aan de hand van de artikelen waaruit de kit bestaat. Het artikel met de langste levertijd is 
dan bepalend voor de acceptatie van de kit. Dit verdient de voorkeur boven een prograrnma dat de 
Ievertijd van de kit berekent op basis van de langste levertijd van een artikel behorende tot de kit. 
Dit prograrnma zal slechts periodiek de nieuwe levertijd van de kit berekenen en is gevoelig voor 
menselijke fouten. De aangepaste acceptatieprocedure gaat eenvoudigweg uit van het huidige 
artikelbestand. Als een leverancier HYV A inforrneert dat de levertijd verandert, wordt dit direct 
aangepast. Zodoende is de nieuwe acceptatieprocedure altijd betrouwbaar. 
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Ad B3. De bestelpunten, die bij bztemational in het artikelbestand staan, zijn bepaald op basis van 
ervaring. Zij worden slechts aangepast als er een terechte klacht komt wegens onbetrouwbaarheid. 
Vanwege de onbetrouwbaarheid van de leveringen van bztemational, zijn er nieuwe bestelpunten 
berekend. HYV A heeft binnen haar informatiesysteem een berekeningsprogramma voor 
bestelpunten. Het prograrnma kent de volgende variabelen: 

* een wegingsfactor per maand; 
* een markttrend (% groei); 
* een onbetrouwbaarheidsfactor (%) voor haar leveranciers. 

De bestelpunten zijn gelijk aan de gemiddelde vraag gedurende de levertijd. Er wordt bij de 
berekening van de bestelpunten geen rekening gehouden met een veiligheidsvoorraad voor 
schommelingen in de vraag. Het gebruikte programma is erg eenvoudig en staat daardoor ver van 
de werkelijkheid. Toch is dit programma voor de berekening van de bestelpunten gebruikt, omdat ' 
aanpassingen buiten rnijn afstudeeronderzoek vallen. Het management heeft de variabelen voor de 
berekening als volgt vastgelegd: ' 

* wegingsfactor: * de drie meest recente maanden: 4 
* de vier vooraf gaande maanden: 2 
* de vijf daaraan voorafgaande maanden: 1 

* markttrend: * 0% (geen groei) 
* onbetrouwbaarheid: * 0% (geen onbetrouwbaarheid) 

De herberekening resulteerde in een voorraadstijging ter waarde van 400.000 gulden. HYV A wilde 
geen grotere toename van de voorraad en hield daarom de markttrend en onbetrouwbaarheids
factor op 0%. Indien de nieuwe bestelpunten nog steeds onvoldoende blijken te zijn, is het 
management bereid opnieuw de berekening van de bestelpunten te evalueren en eventueel aan te 
passen. Het uitgangspunt voor de bepaling van de hoogte van de bestelpunten wordt rnijns inziens 
foutief benaderd. De waarde van de voorraadstijging is slechts een gevolg van het gekozen beleid. 
De beslissing met betrekking tot de hoogte van de bestelpunten moet niet gevoerd worden op basis 
van de verandering van de voorraadkosten, maar op basis van de gewenste levertijd en servicegraad 
naar de klant. Het management zal daarin moeten aangeven welke leve11ijd en servicegraad per 
produkt(groep) vereist is. Hiema zal de berekening van de bestelpunten voor enkele combinaties 
van servicegraad en leve11ijd herberekend worden, zodat het management de financiele 
consequenties van het gekozen beleid direct waameemt. Zodoende hoeft men het management niet 
te overtuigen van een verhoging van de bestelpunten, maar kiezen zij zelf de 'nieuwe' hoogtes van 
de bestelpunten. 

De nieuwe bestelpunten bevatten geen enkele veiligheidsmarge. De hoogte wordt alleen bepaald 
door de gerniddelde vraag gedurende de levertijd. Tijdens een periode met een grotere vraag dan 
gerniddeld zal er continu een tekort zijn. Voor de cilinders is de produktie flexibel genoeg om 
tekorten te kunnen rninimaliseren via verschuivingen in de prioriteiten. De handelsartikelen kunnen 
alleen op tijd uitgeleverd worden indien leveranciers sneller kunnen leveren dan de standaard 
levertijd. Dit zorgt voor onrust en extra werk. Een preciezere berekeningsmethode voor de 
bestelpunten en het invoeren van een veiligheidsvoorraad zou door de directie nog overwogen 
moeten worden. 
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De nieuwe bestelpunten zijn ingevoerd en zullen in de toekornst maandelijks opnieuw berekend 
worden door het desbetreffende programma. 

Een herontwerp van de bestelprocedure voor alle dochters is gewenst, zodat een betere 
voorspelbaarheid van de vraag bij lntemational ontstaat. Het SERA-pakket zal voor alle behoeftes 
(verkooporders en werkorders) in de toekornst een inkooporder genereren ongeacht de levertijd. 
Aldus krijgt lntemational een beter zicht op de toekornstige vraag en kan de planning daarop 
afgestemd worden (zie ook voorbeeld van paragraaf 4.1 ). 

Ad B4. De bestelprocedure bij Intemational zal niet meer handrnatig opgestart gaan worden. Het 
automatisch bestellen zal in het standaard nachtprogramma van 23.00 tot O 1.00 uur plaatsvinden. 
Aansluitend zal de inkooporder direct aan Produktie doorgegeven worden, zodat 's ochtends 
Produktie de inkooporder kan bevestigen. De geringe ontwikkelkosten voor het opnemen van 
autornatisch bestellen in het nachtprogramma worden mirnschoots gecompenseerd door de 
voordelen van 's nachts automatisch bestellen en het verminderen van 'onnodig' menselijke 
handelingen. 

4.1.2 lmplementatie herontwerp EDI-stroom 
Mijn voorstellen tot herontwerp van enkele procedures zijn volledig overgenomen. Enkele 
bestaande procedures konden gebmikt worden voor de problemen met het artikelbestand. De 
procedures dienden slechts geactiveerd en uitgelegd te worden. De organisatorische oplossingen 
vergden enkele aanpassingen binnen HYV A 

Ad A. HYV A is zich bewust van het belang dat er een verantwoordelijke komt voor het 
artikelbeheer. Momenteel wordt overwogen of een nieuwe functie van logistiek controller voor de 
Holding gecreeerd moet worden, waaronder dan ook het artikelbeheer zal vallen. 
Via een jaar·lijkse prijsdiskette van lntemational worden de prijsveranderingen bijgehouden. Begin 
januar·i, als alle prijzen voor het nieuwe jaar bepaald zijn, wordt de prijsdikette gedistribueerd. De 
dochter kan zelf de diskette inlezen; zo worden de prijzen in het artikelbestand automatisch 
aangepast. In de toekornst is een frequentere uitwisseling van (nieuwe) prijzen eventueel mogelijk. 
De implementatie hiervan valt buiten de horizon van rnijn afstudeeronderzoek 
Het actief gebmiken van het EDI-programrna "leadtime.exe" zal ervoor zorgen dat alle levertijden 
bij de dochters overeenkomen met die van lntemational. HYV A lntematio11al zal maandelijks het 
bestand "leadtime.exe" aanmaken. Dit bestand bevat voor alle artikelen de 'nieuwe' levertijd. Alie 
voorraadartikelen krijgen een levertijd van een dag plus de transporttijd naar de dochter. De overige 
artikelen krijgen de levertijd van bztemational's leverancier plus de transpmttijd naar de dochter. 
De transporttijd naar de Europese dochters bedraagt zeven dagen, omdat elke dochter eenrnaal per 
week beleverd wordt, uitgezonderd HYV A Nederland met een transporttijd van nul dagen, omdat 
zij hetzelfde rnagazijn als lntemational gebruiken. 
Voor alle dochters wordt de levertijd van alle artikelen met leverancier HYV A lntemational 
aangepast, nadat ze "leadtime.exe" opgestart hebben. Zodoende heeft elke dochter de beschikking 
over con-ecte levertijden in het artikelbestand. 
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Ad B. Het berekenen van de bestelpunten en het afvlakken van de vraag via een maximum uit 
voorraad te leveren produkten zijn ingevoerd. De voorspelbaarheid van de vraag is sterk verbeterd 
door middel van een aanpassing in SERA die garandee1t dat alle toekomstige vraag direct 
doorgegeven wordt naar Intemational. Gesignaleerde tekorten bij de dochter warden ongeacht de 
levertijd en -datum direct doorbesteld via het programma automatisch bestellen en EDI. Daamaast 
zal de behoefte die bij lnte111atio11al ontstaat direct doorbesteld warden aan het einde van elke dag. 
Het automatisch bestellen van Intemational naar Produktie zal in het nachtprograrnma opgenomen 
warden. 

De noodzakelijke aanpassing voor een verbetering van de leverbetrouwbaarheid van samengestelde 
artikelen is door het softwarebedrijf SERA geschreven. Zij gaven te kennen dat een aanpassing van 
de acceptatieprocedure programmeer-technisch eenvoudiger was. Tegenwoordig worden de kits 
met een bepaalde levertijd eerst getoetst aan de hand van het artikel met de langste levertijd, 
voordat de order geaccepteerd wordt. Dit verhoogt de leverbetrouwbaarheid en verbete1t de 
correctheid van de gegevens. 

4.2 Plan van aanpak voor realisatie EDI met de overige dochters 

HYVA Belgie en Spanje komen beide in aanmerking voor de installatie van het EDI-pakket. Het 
management van de Holding zal alle middelen beschikbaar stellen die nodig zijn voor de 
ondersteuning en motivering van het lokale personeel. Een PC met modem en de scripts voor de 
uitwisseling van de elektronische berichten zullen door de Holding ge"installeerd worden. 

HYV A Belgie is organisatorisch nog niet kJaar voor de invoering van EDI. Aan een aantal 
basisvoorwaarden is nog niet voldaan. De werkelijke voorraad en de 'computer' -voorraad bij 
HYV A Belgie verschillen so1m van elkaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een soms 
trage facturering. Het principe van bestelpunten en het automatisch bestellen kunnen dan ook niet 
functioneren. Daar·naast zijn enkele gegevens in het artikelbestand niet correct. 

HYV A Spanje is de kJeinste en jongste dochteronderneming van de HYV A Holding. Het volume 
aan transacties is kJein, maar vertoont een sterk stijgende lijn. De organisatie is goed gestructureerd 
en de programmatuur is 'up-to-date' . 

Het stappenplan voor de invoering van het elektronisch berichtenverkeer is algemeen geldig. 
Voordat het ge·implementeerd wordt, dient de noodzaak van invoering getoetst te worden. Een 
financiele toetsing (is het rendabel?) en de haalbaarheid van elektronisch berichtenverkeer vormen 
de belangrijkste criteria. 

4.2.1 Financiele toetsing 
Of EDI wenselijk is voor Belgie en Spanje zal door een financiele berekening aangetoond worden. 
De communicatie software voor het elektronisch uitwisselen van logistieke en artikelinformatie is 
reeds voorhanden. Voor de berekening van de kosten bestaan twee varianten (gemiddelde kosten 
en marginale kosten). lndien de gemiddelde kosten, uitgaande van een lineaire afschrijving over alle 
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deelnemende dochters, niet interessant zijn, zullen de marginale kosten voor de implementatie van 
EDI toegepast worden. 

De efficiencywinsten worden voornamelijk geboekt door een snellere afhandeling van de 
inkooporders (besparingen op personeel). Het handrnatig ingeven van deze orders voor HYVA 
Belgie en lntematio11al kost veel tijd (gerniddeld 3 minuten per orderregel: 1 minuut voor de 
dochter en 2 minuten voor lntematio11al) en geld (uurloon inkoopmedewerkers is 55 gulden). Het 
aantal orders en orderregels staat in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Het aantal orders en orderre els er maand voor HYV A Bel ie en HYV A Spanje 
# orders 

3 38 

De kosten voor de implementatie van het elektronisch berichtenverkeer bestaan uit de EDI
software, een computer en een modem De EDI-software kost 20.000 gulden en wordt lineair over 
drie jaar afgeschreven. De kosten per dochter voor de software neemt af indien meer dochters 
aangesloten worden. De computer en het modem worden via dezelfde methode afgeschreven en 
kosten dan 900 gulden per jaar (zie ook tabel 4.2). 

Tb 14 2 I a e . mp ementatte osten e e trorusc nc tenver eer tn gu ens perJaar . . .k I k k C Id ) 

I EDI-software I ComQuter en modem I Totaal I 
4 Dochters 1.625 900 2.525 

5 Dochters 1.340 900 2.240 
Marginale kosten 0 900 900 

Bij de berekening wordt aangenomen dat de telecommunicatiekosten gelijk blijven. In de huidige 
situatie is het jaarlijkse efficiencyverlies voor Belgie 22.000 en Spanje 1.200 gulden. 

Indien het berichtenverkeer elektronisch gaat verlopen verschillen de ftnanciele besparingen per 
dochter. In tabel 4.3 wordt het efficiencyresultaat weergegeven voor vier en vijf deelnemers en de 
variant met de marginale kosten. 

T b I 4 3 J li'k ffi . a e . : aar 11 see 1c1ency be sparmg na mvoermg m gu ens EDIC Id ) 

EDI (4) EDI (5) MK 
HYVABelRiii + 19.475 + 19.760 +21.100 
HYVASpa11je - 1.325 - 1.040 +300 

Voor HYVA Belgie is invoering van EDI een noodzaak. HYV A Spa,~je genereert te weinig 
volume, zodat de EDl-investeringen niet rendabel zijn. De vier deelnemende en betalende dochters, 
inclusief Belgie, dekken ruimschoots alle kosten gemoeid met de invoering van EDI. Daarom is het 
mogelijk HYV A Spa11je de marginale kosten voor de invoering van EDI te berekenen. 
Implementatie is dan reeds bij het huidige volume fmancieel interessant. Daarnaast is de 
groeiverwachting voor HYV A Spanje positief. De invoering van het elektronisch berichtenverkeer 
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is dus voor Belgie en Spanje gewenst. De efficiencyvoordelen na de implementatie van elektronisch 
berichtenverkeer worden geschat op jaarlijks 20.000 gulden. 

4.2.2 Haalbaarheid 
Elektronisch berichtenverkeer voor de logistieke en artikelinformatie zal in eerste instantie 
financieel getoetst worden. Daarnaast is een correct artikelbestand en een goede beheersing ervan 
noodzakelijk. De belangrijkste bestanddelen van het artikelbestand voor EDI zijn: 

* artikelnummer dochter = artikelnummer Intemational; 
* inkoopprijs dochter = verkoopprijs lntemational; 
* correcte levertijden ( dochters); 
* 'computervoorraad' = reele voorraad (geldt voor beide partijen); 
* bestelpunten in systeem (dochters); 
* bestelhoeveelheden in systeem (dochters); 
* maximum uit voorraad te leveren (lntemational) . 

Aan al deze voorwaarden wordt door HYV A Belgie voldaan. De incorrecte voorraad in het 
computersysteem vormde een barriere voor het elektronisch berichtenverkeer. De oorzaak hiervan 
was te vinden in de late facturering na uitlevering van het artikel. Het gevolg was een vertraging in 
het atboeken van de voorraad. Hierdoor zou bij autornatisch bestellen te laat gereageerd gaan 
worden op tekorten. Duidelijk geformuleerde procedures hebben zulke vertragingen verholpen. 
Aan de overige voorwaarden voor het artikelbestand is via een eenmalige opschoon-aktie voldaan. 
Met EDI en de bestaande procedures zal de correctheid van het artikelbestand gewaarborgd 
kunnen worden. 
HYV A Spanje is goed georganiseerd. De werkelijke voorraad, bestelpunten en levertijden zijn 
correct. Er zijn weinig organisatorische aanpassingen nodig, voordat EDI met Spanje opgestart kan 
worden. 

4.2.3 Stappenplan implementatie 
Het algemene stappenplan geldt voor beide dochters, waarbij voor HYV A Belgie geldt dat extra 
aandacht besteed zal moeten worden aan het voorraadbeheer. In bijlage 6 wordt een gedetailleerd 
stappenplan beschreven waarin de technische voorwaarden worden vermeld waaraan de invoering 
van EDI moet voldoen. Naast de software- en hardwarernatige veranderingen, zijn ook enkele 
acties met betrekking tot de uitstaande inkooporders vereist. lntemational zal alle inkooporders 
voor de nieuwe EDI-dochter moeten verwijderen en daarentegen zal de EDI-dochter alle reeds 
ontvangen goederen ingeboekt moeten hebben. Daarna kunnen alle uitstaande inkooporders 
elektronisch verstuurd worden. Vanaf dat moment kan EDI operationeel worden. Dagelijkse 
controle op juiste verwerking en verzending is gewenst tijdens de opstart-fase. 

HYV A Belgie wordt als eerste opgestart. De implementatie van het elektronisch berichtenverkeer 
neemt enkele weken in beslag. HYV A Spanje zal aansluitend geihtegreerd worden. De 
invoeringshorizon voor Spanje ligt buiten mijn afstudeeronderzoek, rnaar Spanje wordt zo spoedig 
mogelijk opgestart. 
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4.2.4 Implementatie EDI voor HYV A Belgie 
De uitvoering en implementatie van het EDI-project voor HYV A Belgie verliep goed. Na een 
uitgebreide discussie over het hoe en waarom, waren alle medewerkers en de directie van HYV A 
Belgie overtuigd van de voordelen van EDI. Bij de uitvoering werd het stappenplan nauwkeurig 
gevolgd. Nadat alle technische stappen ge"implementeerd waren, is aan alle medewerkers uitgelegd 
wat EDI betekent en wat de gevolgen voor de werkwijze van HYV A Belgie zijn. Het antwoorden 
op geweigerde artikelen, het aanmaken van spoed-inkooporders en het inboeken van ontvangsten 
zal anders moeten gebeuren dan voorheen. Daarvoor zijn nieuwe werkinstructies en procedures 
opgesteld volgens de ISO-normen. 

Bij het versturen van de eerste elektronische berichten werden in het begin relatief veel artikelen 
geweigerd. Dit werd veroorzaakt door speciale prijzen voor enkele attikelen die niet voorkwamen 
op de standaard prijsdiskette voor HYVA Belgie. Voor deze artikelen zijn de prijzen toegevoegd 
op de prijsdiskette en ingegeven in het computersysteem van HYV A lntemational, zodat deze 
artikelen voortaan automatisch geaccepteerd worden. 
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5. INTEGRA TIE VAN LEVERANCIERS MET EDI 

Voor- en nadelen van de integratie van leveranciers in de EDI-keten zullen terdege afgewogen 
worden. Bij die afweging spelen vele factoren een rol. Nadat besloten is tot de integratie van 
leveranciers zal ten slotte een ontwerp voor elektronisch berichtenverkeer beschreven worden. 

5.1 De leverancier als partner 

Een volgende stap in de ketenintegratie is een intensieve samenwerking met exteme partijen. Na de 
integratie van de Europese dochters met behulp van EDI, volgen de leveranciers. Onder integratie 
wordt verstaan de intensieve samenwerking bij de informatie-uitwisseling, ook wel virtuele 
integratie genoemd. Een goede relatie tussen beide partners is dan een voorwaarde. Bereidheid tot 
een langdurige verbintenis en wederzijds vertrouwen vormen de basis voor een goede 
samenwerking. Indien een intensieve samenwerking wenselijk is en daadwerkelijk plaatsvindt, zal 
ook een verhoogde informatie-behoefte ontstaan. EDI kan hierbij ondersteunen, zodat de 
informatie-uitwisseling zo efficient mogelijk verloopt. Onder EDI wordt verstaan: 

de elektronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers 
van de bij de transacties betrokken partijen. 

De integratie van leveranciers met behulp van EDI is alleen succesvol indien elk der participanten 
voordeel behaalt, een zogenaamde win-win-situatie (Van der Vlist, 1988). De partner die de 
voordelen erkent, kan op zoek gaan naar andere partners voor wie samenwerking ook voordelen 
oplevert. 

Veel 

Weinig 

[ Belang samenwerking voor de leverancier I 
Weinig 

Zorg voor /everancier die ook 
belang heeft bij samenwerking 

/everanciersf9duc1ie 

■ 

Veel 

Seide partijen behoene san ssmenwerklng 

samenwerldng zo sn81 
mogelijk resliseren 

Betere bedrlifsvoerfng bij /everancler 
komt geh9kl ketfHI ten goedtl 

onderzoek mogelijkheden 
voor medewerldng 

Figuur 5.1: Wie heeft belang bij intensieve samenwerking (Komelius, 1992)? 

• 

In figuur 5.1 zijn drie mogelijke combinaties weergegeven die het wederzijds belang bij intensieve 
samenwerking aangeven. Hieruit blijkt dat feitelijk elk belang een gezamenlijk belang is. 

Lang niet altijd is bij een overweging tot samenwerking het wederzijds belang doorslaggevend. De 
machtspositie van de leverancier en afnemer kunnen ook bepalend zijn. Indien het belang 
voomamelijk bij de afnemer ligt, zal de leverancier minder geneigd zijn te investeren in EDI. De 

22 



EDI en ketenintegratie 

afnemer kan zijn machtspositie, indien hij die heeft, gebruiken om druk uit te oefenen. Hierdoor kan 
intern bij de afnemer een optimale situatie gecreeerd worden. Het is niet denkbeeldig dat de 
afnemer zijn machtspositie ziet afnemen, doordat de leverancier nieuwe afnemers of markten vindt. 
Op de lange termijn is een intensieve samenwerking, ontstaan via een rnachtspositie, niet stabiel. 
Anscombe (1994) stelt dat de meeste relaties door rnacht bepaald worden, rnaar dat alleen bij een 
win-win-situatie in de gehele keten een succesvolle relatie gegarandeerd is. HYV A dient dus te 
streven naar een intensieve sarnenwerking met de leveranciers; een sarnenwerking die voordelen 
biedt voor beide zijden. 

De informatiestromen die bij het inkoopproces gegenereerd worden (Van Weele e.a., 1987) komen 
niet allemaal in aanmerking voor EDI. In figuur 5.2 zijn de informatiestromen die via EDI kunnen 
verlopen gekenmerkt door het woord EDI in de linker onderhoek. 
De informatie, die tussen een leverancier en de opdrachtgever uitgewisseld wordt, is afhankelijk van 
de relatie. Indien het een incidentele leverancier betreft, worden slechts afspraken gernaakt op 
operationeel niveau (Kreuwels, 1994). Deze categorie van leveranciers komt niet in aanmerking 
voor EDI, omdat de relatie niet duurzaam is. Als de leverancier een intensieve samenwerking met 
HYV A heeft, wordt niet alleen op operationeel niveau, maar ook op tactisch en strategisch niveau 
informatie uitgewisseld (zie ook figuur 5.2). 

Opstellen koopoondract 

l§_trategischl ~ 
F aG11JIJrcXJntrol 

EvaluaUe/lerugkoppellng 

Aanvragen offertas · 

!Tactisch I Offerle evaluatie 

Ondelhandelen met aanbieders 

Keuze~ers 

Probl9emklen1lflcade 

I Operationeel I Onderzoek/seledle evt. leverandcn 
Kwantllatleve behoellenbepalng 

Vasts1t!llen technlsche speclfl<:a1l&s 

Figuur 5.2: Het inkoopproces in twaalf activiteiten met de gebruikte, respectievelijk gegenereerde, 
informatie (Kornelius, 1992) 

De met EDI gekenmerkte inforrnatiestromen kunnen weer worden ondergebracht in drie groepen: 
* artikelinforrnatie (prijzen en levertijden); 
* logistieke informatie (prognoses en bestellingen); 
* financiele informatie (facturen en betalingen). 
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Indien EDI ingevoerd wordt, moet HYV A zich bewust zijn van de organisatorische veranderingen 
die EDI teweegbrengt. Vermeer ( 1993) noemt vijf organisatorische gevolgen die door de integratie 
van leveranciers ontstaan: 

* een grotere integratie en afhankelijkheid tussen afnemer en leverancier; 
* een integratie van taken van de afdeling Inkoop en Logistiek; 
* een verandering in de planning bij de afnemer (voorraden worden zoveel als mogelijk bij de 

leverancier geplaatst); 
* een andere taakomschrijving voor de logistiek inkoper (controle besteladviezen verdwijnt); 
* een vermindering van boekingen en controles van facturen op de afdeling Boekhouding. 

De hierboven genoemde gevolgen kunnen weerstand oproepen bij het personeel, omdat hun 
taakomschrijving verandert. Het management moet de weerstand kunnen wegnemen door goed te 
communiceren en de medewerkers te overtuigen van de voordelen van EDI. 

5.2 V oorwaarden voor EDI 

Indien ondernemingen de externe communicatie wensen te automatiseren, dienen enkele afspraken 
gemaakt te worden. De afspraken kan men volgens Van der Vlist ( 1991) in drie categorieen 
onderverdelen: 
lilkelijke afsprake11: Door EDI verandert de manier van zaken doen. Een goede duurzame relatie 
waarin duidelijke afspraken moeten worden gemaakt is een eerste vereiste. 
Applicatie-afspraken: Applicatie-afspraken behelzen de keuze welke gegevens al dan niet 
elektronisch verwerkt zullen worden. Op basis hiervan wordt overeengekomen welke standaard 
EDl-berichten zullen worden gebruikt. 
Co111111u11icatie-afspraken: Door communicatie-afspraken te maken wordt daadwerkelijke data
communicatie tussen computers vastgelegd. 

De hierboven beschreven condities zijn basisvoorwaarden voor een succesvolle integratie van 
leveranciers met HYV A Daarnaast is nog de rol van het management te noemen: het management 
moet het proces ondersteunen en budgetten beschikbaar stellen. 

Het afsluiten van een "Interchange Agreement" tussen de afnemer en de leverancier is noodzakelijk. 
Naast de juridische afspraken wordt hierin ook vastgelegd welke gegevens men onderling gaat 
uitwisselen. Op grond hiervan worden "partner profiles" tussen partijen overeengekomen, waarin 
wordt vermeld welke berichtdefinities met welke segmenten, data-elementen en coderingen in het 
gegevensverkeer zullen zijn toegestaan. 

Voordat het elektronisch berichtenverkeer opgestart wordt, moet aan al deze voorwaarden voldaan 
zijn. Daarnaast zal een haalbaarheidsonderzoek en een financiele toetsing plaatsvinden. In het 
haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar de bereidheid en automatiseringsgraad van beide 
partners en de duurzaarnheid van de relatie. 
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5.3 V oordelen van EDI 

EDI levert zowel efficiencyvoordelen als effectiviteitsvoordelen op. Efficiencyvoordelen worden 
behaald wanneer bestaand werk met minder inspanning kan worden verricht. Bepalend is de 
hoeveelheid werk die zonder EDI kan worden verricht. Effectiviteitsvoordelen ontstaan wanneer 
werkwijzen kunnen worden gerealiseerd die zonder EDI niet mogelijk zijn. Hierbij spelen de 
behoefte aan snelheid, accuratesse en omvangrijke informatie-uitwisseling en -verwerking een 
belangrijke rol (Bemelmans, 1990). 

Aile mogelijke voordelen van ED I werden door Becker e.a. ( 1995) opgesomd, te weten: 
* directe kostenbesparingen; 
* indirecte kostenbesparingen; 
* verhoging van de opbrengsten door directe maatregelen; 
* verhoging van de opbrengsten door het strategische gebruik van EDI. 

Onder directe kostenbesparingen kan verstaan worden een vermindering van fouten, 
personeelskosten, voorraden en administratieve kosten. Bij het betreden van nieuwe markten of een 
stijging in het volume van de afzet, zullen de meerkosten (indirect) relatief minder stijgen dankzij 
EDI. De verhoogde servicegraad en produktiviteit kunnen extra opbrengsten genereren. Door al 
deze voordelen kan de strategie van het bedrijf be"invloed worden. Een verbeterde klantenbinding 
en concurrentiekracht kan in de gehele keten doorwerken. EDI kan dan de resultaten van alle 
bedrijfsprocessen, zowel intern als extern, verhogen. 

5.4 Financiele en haalbaarheidstoetsing voor de invoering van EDI 

De belangrijkste criteria bij de selectie van leveranciers voor elektronisch berichtenverkeer zijn het 
strategisch belang van een leverancier, de financiele opbrengsten en de haalbaarheid van EDI. 

5.4.1 Financiele toetsing 
Binnen HYV A heerst de opvatting dat de inforrnatiestromen met leveranciers zoveel als mogelijk 
geautomatiseerd dienen te worden. Elektronisch berichtenverkeer wordt als strategisch belangrijk 
gezien, maar dient eerst financieel getoetst te worden. 

Of EDI wenselijk is, wordt onder andere aan de hand van een financiele berekening bepaald. Als 
belangrijke criteria voor de potentiele efficiencywinsten werden de bestelfrequentie en het aantal 
orderregels genomen. De software- en hardwarekosten van elektronisch berichtenverkeer bedragen 
f 7.300 per jaar (specificatie zie bijlage 7). Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal ge·integreerde 
leveranciers. Voor de leveranciers met de hoogste bestelfrequenties is een gedetailleerd 
kostenoverzicht gemaakt. De details van de berekening zijn in bijlage 7 weergegeven. De 
berekeningsresultaten voor enkele leveranciers zijn in tabel 5.1 opgesomd. 

25 



EDI en ketenintegratie 

T b 15 1 Effi . a e . . 1c1ency1 be spanngen na mvoenng EDI (in guldens per jaar) 

Leverancier Besparing 

Pimentel Fasteners 1370 
Polder Staalconstrncties* 900 
Hydrocar 6300 
Hebu 1300 

PZB 5900 
Casappa 1500 
Cleton & Meijer 1300 
Hydraudine Pneumatiek 575 

Nube 575 
Slotboom 550 
AMCA 900 

I Totaal: 21.170 
* De orderstroom bestaat uit te veel niet-standaard en eenmalige artikelen 

De fmanciele besparingen zoals in tabel 5.1 weergegeven, zijn slechts de efficiencybesparingen. 
Elektronisch berichtenverkeer met leveranciers brengt aanzienlijk meer voordelen met zich mee. 
Besparingen van de indirecte kosten, en een verhoging van de opbrengsten brengen grote potentiele 
winsten. Dit komt pas tot uitdrukking op langere termijn, indien EDI volledig operationeel is in de 
gehele keten. Zelfs een eventuele verschuiving van het KOOP of een verlaging van de bestelpunten 
of optirnale bestelhoeveelheden behoren tot de rnogelijkheden na invoering van EDI. 

Pimentel en Cleton & Meijer zijn de eerste potentiele leveranciers die ge'integreerd zullen worden. 
Aansluitend zullen Hydrocar, Casappa, PZB, AMCA, Hydraudine, Nube, Slotboom en Hebu de 
berichten elektronisch gaan versturen. De fmanciele effecten bij de stapsgewijze integratie van de 
leveranciers is weergegeven in tabel 5.2. 

T b 15 2 Effi . a e . 1c1encyresu taat na mtegrat1e van e everanc1ers m gu ens d I C Id ) 

Aantal ge'integreerde Efficiencybesparingen Besparingen minus 
leveranciers ( cumulatiet) kosten ( cumulatiet) 

0. - 0 - 7.300 

1. Pimentel Fasteners 1.370 - 5.930 
2. Cleton & Meijer 2.670 - 4.630 
3. Hydrocar 8.970 1.670 
4. Casappa 10.470 3.170 
5. PZB 16.370 9.070 
6. AMCA 17.270 9.970 
7. Hydraudine Pneumatiek 17.845 10.545 

8. Nube 18.420 11.120 
9. Slotboom 18.970 11.670 
10. Hebu 20.270 12.970 
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De integratie van de eerste leveranciers met behulp van EDI zal verliesgevend zijn. De kosten voor 
HYV A van de software en communicatie-standaards zijn onathankelijk van het aantal gebruikers. 
Bij een toenernend aantal leveranciers die elektronisch berichten versturen en ontvangen, zal voor 
HYV A een positievere situatie ontstaan. Bij de berekening van de kosten voor de invoering van 
EDI zijn personeelskosten tijdens de opstart-fase niet meegenornen. De efficiencyresultaten zoals in 
tabel 5.2 weergegeven, zijn alleen gebaseerd op directe kosten en directe efficiencybesparingen. 

De volgorde in tabel 5.2 van de leveranciers is ook de ve1wachte volgorde van integratie. Het 
management heeft zich ten doel gesteld dat Pimentel Fasteners en Cleton & Meijer uiterlijk 1-5-96 
operationeel moeten werken met EDI. Hydrocar is gepland voor het einde van 1996. De overige 
leveranciers zullen in 1997 geintegreerd worden. 
Het financieel effect zal in het eerste jaar waarschijnlijk negatief zijn, omdat de kosten aan de baten 
vooraf gaan. De directe efficiencybesparingen zullen eventueel net de software- en hardware-kosten 
kunnen compenseren. 
Een vertraging van Pimellfel Fasteners en Cleton & Meijer tot 1-1-97 kan wenselijk zijn, indien in 
1997 rneer leveranciers gelijktijdig de berichtenstroom via EDI kunnen gaan versturen. Het eerste 
verliesgevende jaar kan hiermee warden voorkomen. 

5.4.2 Haalbaarheid 
Naast de financiele toetsing spelen drie haalbaarheidsfactoren een rol (Bemelmans, 1991), te weten: 

* duurzaamheid relatie; 
* bereidheid; 
* automatiseringsgraad. 

Als eerste is in de wekelijkse managementmeeting bepaald met welke financieel interessante EDI
partners een duurzame relatie bestaat of zal moeten gaan bestaan. Zij worden alle als een 
strategische lange-terrnijnpartner gezien, a.Ileen bij PZB werd een kanttekening gernaakt: een <la.ling 
in de orderstroom is te verwachten. Die daling wordt veroorzaakt, doordat Hydrocar voor enkele 
produkten de eerst geprefereerde leverancier is geworden. Toch wordt PZB opgenornen in het 
project, omdat de bestelfrequentie naar verwachting hoog genoeg blijft om er fmancieel gunstig uit 
te kunnen springen. Hydraudine, Nube, Slotboom en AMCA worden a.Ile op de langere terrnijn 
opgenomen. De uitbreiding zal alleen plaatsvinden als schaalvergroting, zodat de kosten verder 
gedrukt en de opbrengsten verder verhoogd kunnen worden. Voor Polder is elektronische 
berichtenverkeer niet rendabel, omdat de meerderheid van de bestellingen geen herhaal-aankopen 
zijn. De meeste artikelen warden specifiek voor HYV A geproduceerd en slechts enkele malen 
besteld, voordat er een revisie op komt. 
De bereidheid en automatiseringsgraad van de leveranciers zijn schriftelijk en mondeling gepeild. 
De resultaten waren zeer positief. Bij enkele leveranciers was de bereidheid wel aanwezig, maar de 
automatiseringsgraad nog te laag. Voor deze leveranciers was de strategische noodzaak ook niet zo 
dwingend. Zij zullen op de langere terrnijn toegevoegd worden. Een overzicht van de verzamelde 
informatie (in hoeveITe voldoen de leveranciers aan de haalbaarheids- en fmanciele factoren?) wordt 
in tabel 5.3 gegeven. 
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Tabel 5.3: Voldoen de leveranciers aan alle voorwaarden voor elektronisch berichtenverkeer? 

Leverancier Efficiency- Duurzaamheid Bereidheid Automatise- Strategi:l 
besparing relatie ringsgraad belangr·· 

Pimentel 1370 + +/+ +!+ 0 

Polder 900 + + -/- 0 

Hydrocar 6300 +!+ + + + 
Hebu 1300 0 + ol+ 0 

PZB 5900 0 + + -
Casappa 1500 + + + + 
Cleton&M. 1300 + +/+ +!+ 0 

Hydraudine 575 + 0 + 0 

Nube 575 0 + + 0 

Slotboom 550 + + 0 + 
AMCA 900 + 0 + + 

De gegevensverzameling ondersteunt de volgorde van integratie zoals die in tabel 5.2 gebruikt is 
voor de bepaling van de cumulatieve besparingen. De eerste fase van de integratie van de 
leveranciers betreft dus Pimentel, Cleto11 & Meijer en Hydrocar. De twee Nederlandse leveranciers 
zullen a.ls eerste aangesloten worden, omdat zij reeds de faciliteiten voor elektronisch 
berichtenverkeer voorhanden hebben of binnen afzienbare tijd zullen hebben. Tevens wordt de 
vestigingslocatie ( ook in Nederland) als een voordeel gezien voor de eerste testfase. Een grote 
afstand zou remmend kunnen werken. Hydrocar is een van de belangrijkste leveranciers voor 
HYV A en wordt daarom direct vanaf bet begin betrokken bij de irnplementatie van EDI. 
Aansluitend worden, na de opgedane ervaringen bij de aanloopfase, de andere leveranciers ook 
ge·integreerd. Voor de communicatiestandaard van bet elektronisch berichtenverkeer zal met alle 
potentiele partners overlegd worden. Algernene informatie per leverancier wordt in bijlage 7 
gegeven. 

5.4.3 Ontwerp van EDI met leveranciers 
Indien de geselecteerde leveranciers ge'integreerd worden, moet de externe communicatie voldoen 
aan de gestelde eisen en voorwaarden zoals beschreven in de vorige paragrafen. 

Vanwege de verschillende computeromgevingen bij de leveranciers en HYV A is een standaard 
voor de communicatie een vereiste. De standaardisatie van de opbouw en samenstelling van EDI
berichten is reeds door de Verenigde Naties uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de "Electronic Data 
Interchange For Administration, Commerce and Transport"-standaard (hierna: EDIFACT). Het 
kenmerkende van EDIFACT is de onafhankelijkheid van apparatuur, programmatuur en 
transmissiemethode, waardoor EDI kan werken in verschillende computeromgevingen. De 
EDIFACT-berichten zijn voor verschillende internationale toepassingen ontwikkeld en zijn daarom 
vrij uitgebreid van opzet. In de praktijk zal HYV A nooit alle berichten die EDIFACT biedt 
gebruiken. De meest gebruikte berichten zijn door EAN-Nederland verder geselecteerd en 
gespecificeerd (EANCOM-standaarden). HYV A zal dan ook lid moeten worden van EAN
Nederland om bet gebruiksrecht van de standaarden te krijgen. 
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EAN-Nederland biedt momenteel negentien EANCOM-berichten. HYV A zal in eerste instantie 
voornamelijk de commerciele transacties gebmiken. Het versturen van inkooporders (ORDERS), 
het ontvangen van orderbevestigingen (ORDRSP), het wijzigen van orders (ORDCHG) en het 
ontvangen van facturen van de leverancier (INVOIC) zal door HYV A gebruikt gaan worden. Op 
de langere termijn zal voor afroeporders een leveringsschema (DELFOR) wenselijk zijn. 

Het uitwisselen van artikelgegevens is ook noodzakelijk, zodat de stamgegevens bij HYV A en de 
leveranciers 'up-to-date' blijven. Voor de externe communicatie via EDI is een 'gelijkwaardig' 
artikelbestand tussen HYV A en haar leveranciers noodzakelijk. De partijen moeten afspraken 
maken over wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden binnen de keten liggen, voordat de 
communicatie met externe partijen via EDI kan verlopen. Het artikelnummer van produkt X zal bij 
HYV A hetzelfde nummer moeten hebben als bij de leverancier, terwijl de artikelbestanden 
verschillend zijn. Het artikelbeheer kan dan via een vertalingstabel of een uniforme artikelcodering 
binnen de keten plaatsvinden. 
De vertalingstabel zal voor elke relatie van HYV A met een leverancier door een van beide partijen 
beheerd moeten worden. Het artikelbeheer kan hierbij door het PRICAT-bericht ondersteund 
worden. 
Een altematief is een uniforme artikelcodering door de gehele keten, zoals EAN-Nederland die 
aanbiedt. HYV A moet dan binnen haar branche tot afspraken komen voor een uniforme codering 
van produkten. 
Onafhankelijk van de gekozen oplossing is het van groot belang dat men 100% zeker is dat 99% 
goed gaat, omdat de informatiestroom door EDI volledig automatisch en onzichtbaar verloopt. 

lndien het berichtenverkeer tussen HYV A en de leveranciers opgestart wordt, worden er extra 
eisen gesteld aan de EDI-software, omdat de communicatie tussen verschillende computer
omgevingen zal plaatsvinden. Na gesprekken met EDI-softwareleveranciers kon geconcludeerd 
worden, dat de EDI-software ten minste een tweetal functies moet kunnen vervullen: 

I. constructie en translatie; 
2. beheer en rapportage. 

De berichten die via EDI naar leveranciers verstuurd gaan worden, moeten vertaald worden naar 
EDIFACT. De vertaalmodule kan bij verschillende softwarebedrijven gekocht worden. Zij eisen dat 
HYVA de berichten in een vaststaand formaat (b.v. ASCII) aanlevert. De verstuurde berichten 
worden dus twee keer vertaald. Nadat het EDIFACT-bericht naar de leverancier is verstuurd, 
wordt door hen het bericht weer terugvertaald (zie ook figuur 5.3). 

Toepassinos• 
prooramma 

Bericht
aanmaak 

EDI . . 
Communicatie ~ Communicatoe 

programma ..:::::___ prooramma 

Toepassinos
prooramma 

Bericht
"rwer1<ino 

Figuur 5.3: Communicatieverkeer bij EDI (Van der Vlist, 1992) 
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Het construeren van ASCII-tabellen voor de vertaling naar EDIFACT is de eerste stap. Het 
softwarebedrijf van HYV Akan de informatie die elektronisch verstuurd gaat warden naar de EDI
partners in een tussenbestand met ASCII-formaat opvangen. 
Voor de ve1taling, beheersing en rapportage zijn verschillende pakketten verkrijgbaar. De meest 
uitgeklede versie is een kaal vertalingsprograrnma. Additionele software ( communicatie en 
minimale beheersing en rapportage) is dan noodzakelijk om tot een werkende EDI-oplossing te 
komen. De software wordt uit losse componenten samengesteld, wat enige voorzichtigheid vereist. 
Het afstemmen en onderhoud zou problemen kunnen geven. Het voordeel is de relatief lage prijs 
van zo'n 'pakket' (f 3.500). 
Een alternatief is een EDI-brug. Dit biedt naast een EDI-vertaler communicatiefaciliteiten en goede 
beheersings- en rapportagemogelijkheden (zie figuur 5.4). 
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INTERNE INHOUSE EXTERNE 
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VERTALER HANDLER 

CATIE FORMAT CATIE 

INPUT/OUTPUT 

SAMENSTELLEN IADMINISTR. PRINTER 
EDI-BERICHTEN MODULE MODULE 

MENUSYSTEEM/FUNCTIETOETSEN 

Figuur 5.4: Een EDI-brug met zijn functionaliteiten (Walvis-software, 1995) 
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Een EDI-brug kan als een compleet pakket gekocht worden. De grate voordelen zijn de extra 
mogelijkheden, directe beschikbaarheid en foutvrije werking. Het nadeel is de hogere prijs van 
ongeveer f 7.500. 
De mogelijkheid de uitgewisselde berichten te beheersen en te controleren compenseert rnijns 
inziens ruimschoots het prijsverschil van f 4.000 voor een EDI-brug. Enkele noodzakelijke 
voordelen van een EDI-brug zijn: 

* de registratie van gegevens met betrekking tot de uitgewisselde berichten; 
* het bijhouden van de status van verzending; 
* het verzamelen van statistiek- en managementinformatie; 
* het vastleggen van cyclustijden en automatische retries, etc. 

De communicatiewijze van het elektronisch berichtenverkeer tussen HYV A en de leveranciers 
moet van tevoren vastgelegd warden. Het netwerk, waarover de berichten verstuurd worden, 
be"invloedt namelijk de keuze van de EDI-software. Een veel gebruikt netwerk in Nederland voor 
EDI is de berichtendienst 'Tradeserver" van Unisource met de X.400 normen. Buiten Nederland 
verloopt de communicatie via samenwerkingsovereenkomsten met de lokale PTT. De 
betrouwbaarheid voor berichten, die over de landgrenzen verstuurd worden, is daardoor lager. 
HYV A zal voomamelijk met Nederlandse en Italiaanse leveranciers berichten uitwisselen. De 
samenwerking met Teleo (de Italiaanse PTT) is redelijk betrouwbaar. Mijns inziens is de 
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betrouwbaarheid van de berichten via "Tradeserver" voldoende gegarandeerd. Een mogelijk 
altematief zou het netwerk van GEIS (General Electric Information Services) of IBM Information 
Network (IIN) zijn. Deze netwerken dekken de gehele wereld en zijn zeer betrouwbaar. De kosten 
zijn daarentegen ook hoger. Een pure prijsvergelijking is niet mogelijk, omdat de markt van 
netwerk-aanbieders erg ondoorzichtig is. 
De keuze voor het netwerk wordt bepaald door de volgende factoren: 

* kwaliteitseisen HYV A; 
* transparantie netwerken; 
* beschikbaarheid; 
* indicatie van de kosten. 

De kwaliteitseise11 hebben betrekking op de betrouwbaarheid in het versturen van de berichten. 
Komen ze volledig en correct aan? Onder beschikbaarheid wordt verstaan of het netwerk altijd "in 
de lucht" is. HYV A moet aangeven of een tijdelijke uitval van bijvoorbeeld een dag van het 
netwerk acceptabel is of niet. De kwaliteit en beschikbaarheid bepalen ook voomamelijk de kosten 
van zo'n netwerk. Als laatste is de tra11spara11tie van netwerken zeer belangrijk. HYV A moet 
achterhalen in hoeverre voor de handelsindustrie Tradeserver, IBM en GEIS met elkaar berichten 
kunnen uitwisselen. Indien dit mogelijk is, is een leverancier niet verplicht een aansluiting te nemen 
op hetzelfde netwerk als HYV A 
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6. EV ALVA TIE KETENINTEGRA TIE 

Het elektronisch uitwisselen van logistieke en artikelinformatie met HYV A Belgie is een eerste stap 
op weg naar volledige ketenintegratie. Op korte terrnijn zal HYV A Spanje ook via EDI zijn 
informatie uitwisselen. Hiermee zijn de resterende Europese dochters geihtegreerd. 

Het elektronisch berichtenverkeer hoeft niet tot de eigen ondernemingsgrenzen beperkt blijven. 
Buiten de HYV A Holding wordt veel gecommuniceerd met (directe) klanten, agentschappen en 
leveranciers (zie figuur 6.1: indien dubbele lijnen getekend zijn, verloopt de berichtenstroom reeds 
via EDI; indien enkele lijnen getekend zijn, verloopt de berichtenstroom nog niet via EDI). 

Toeleverancier Prcxluktie Dochters Klanten 

International 

Agentschappen 

Figuur 6.1: Elektronisch berichtenverkeer binnen de HYV A-keten 

Indien EDI haalbaar is en gezamenlijke voordelen biedt, moet een verdere integratie van agent
schappen, klanten en leveranciers via EDI niet uitgesloten worden. De agentschappen van HYV A 
werken allemaal met het SERA-pakket. Dit vereenvoudigt een mogelijk elektronisch berichten
verkeer aanzienlijk. EDI kan dan met de bestaande software functioneren. De (directe) klanten en 
leveranciers werken niet met SERA. lndien HYV A de klanten en leveranciers wil integreren, moet 
een gemeenschappelijke standaard voor de berichtenstroom (bv. EDIFACT) en een beheersing van 
de artikelinformatie (bv. uniforme artikelcodering) gevonden worden. (zie ook hoofdstuk 5). 

Indien de keten van leveranciers, HYV A en klanten gemtegreerd wordt, ontstaat ketenlogistiek. 
Onder ketenlogistiek wordt verstaan het optirnaliseren van de vo01tbrengingsketen door het zonder 
tijdverlies beschikbaar stellen van vraaginformatie aan elke schakel in de keten (Ballegooie, 1992). 
De verhoogde stroom van onderlinge berichten moeten zo efficient mogelijk verlopen en EDI kan 
daarbij helpen. Volgens Ballegooie kunnen in de logistiek vijf niveaus van integratie onderscheiden 
worden, te weten: 

l. Apart bestuurde subsystemen inkoop, produktie, distributie, ontwikkeling, onderhoud en 
verkoop. 

2. Integratie van inkoop en produktiebesturing. Het ontstaan van "materials managemellf" en 
fysieke distributie management. 

3. lntem logistiek 111a11ageme11t. Integratie van "materials management" en fysieke distributie. 
4. Extem logistiek management. Koppeling met de buiten de organisatie gelegen logistieke 

functies (JIT, co-makership en co-design). 
5. Kete111ogistiek. Afstemming en samenwerking van de deelnemers in de keten. 
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De laatste twee niveaus onderscheiden zich van de eerste drie niveaus, omdat zij uitgaan van een 
verdere logistieke integratie door samenwerking van bedrijven binnen een logistieke keten. HYV A 
is in eerste instantie een handelsbedrijf in hydraulische produkten en produceert daamaast zelf ook 
hydraulische cilinders. In deze rnarkt zijn slechts enkele aanbieders aanwezig met een redelijk 
gelijkwaardig produkt. A1s HYV A zich wil onderscheiden tegenover andere leveranciers en klanten 
aan zich wil binden, zal HYV A haar produkten moeten differentieren. Kotler ( 1991) stelt dat een 
bedrijf naar vier factoren kan differentieren, te weten: 

* Produkt; 
* Prijs; 
* Plaats; 
* Promotie. 

HYV A rnaakt sporadisch gebruik van reclame of promotie-acties voor de ondersteuning van de 
verkoop. De factor plaats, ofwel distributie, zijn binnen het afstudeeronderzoek constant gehouden. 
Hierdoor blijven de differentiatie-mogelijkheden produkt en prijs over. Differentieren naar produkt 
kan worden opgesplitst naar drie aspecten: 

* het kale produkt; 
* de service; 
* het image. 

De mogelijkheid tot prijsdifferentiatie wordt bepaald door de rnarkt. De gevoerde bedrijfsstrategie 
(goede kwaliteit voor een lage prijs) sluit hier goed op aan. 

Ketenlogistiek biedt de mogelijkheid te differentieren naar de hierboven genoemde factoren. De 
voordelen van een compleet ge"integreerde keten zijn namelijk: 

* hogere efficientie en effectiviteit die leiden tot meer winstgevendheid; 
* betere customer-service en klantenbinding; 
* verbetering van de eigen positie in de keten; 
* verbetering van de eigen keten ten opzichte van andere ketens; 
* betere planning en hogere leverbetrouwbaarheid; 
* zicht op nieuwe kansen en bedreigingen en op mogelijk nieuwe markten. 

Het bereiken van een optimale samenwerking en afstemming met de leveranciers en klanten van 
HYV A (ketenlogistiek), resulteert in de hierboven genoemde voordelen. Dit geeft HYV A de 
mogelijkheid de kosten te verlagen en de service te verhogen. Hiermee heeft HYV A het 
gereedschap in handen om te kunnen differentieren naar produkt (service), prijs (prijsreductie) en 
image (EDI straalt high-tech en top-kwaliteit uit). 
Als gevolg van de implementatie van ketenlogistiek, worden hogere eisen gesteld aan de 
informatievoorziening. Elke schakel in de keten moet frequent vraag- en planningsinforrnatie 
uitwisselen. EDI biedt hiervoor de beste oplossing. Door de snelheid van de communicatie, de 
automatische verwerking van de gegevens en de vele soorten berichten die mogelijk zijn, 
ondersteunt EDI de ketenlogistiek volledig. 

Concluderend kan gesteld worden dat HYV A na de integratie van de Europese dochters moet 
proberen de keten zoveel mogelijk uit te breiden op basis van de kosten\baten-afweging. De 
agentschappen, ( directe) klanten en leveranciers zullen z6ver ge"integreerd worden dat de 
ketenlogistiek in zijn geheel geoptimaliseerd wordt met EDI als ondersteuning. 
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7. EDI EN HET KLANTORDERONTKOPPELPUNT 

EDI levert automatisch efficiencybesparingen van de directe en indirecte kosten op, maar het is ook 
wenselijk EDI strategisch aan te wenden. Een betere samenwerking met de leveranciers en een 
verbeterd zicht op de verkoopaantallen openen nieuwe mogelijkheden. De voordelen die op de 
langere termijn ontstaan door het gebruik van EDI kunnen onder andere een stroomopwaartse 
verschuiving van het KOOP ondersteunen. Of alleen het gebruik van EDI voldoende is om het 
KOOP te verplaatsen wordt onderzocht in de volgende paragrafen. 

7 .1 Het kJantorderontkoppelpunt 

In het algemeen hebben aanbieders in de industrie de laatste jaren het KOOP voortdurend 
stroomopwaarts verplaatst, om zo een grotere produktvarieteit aan klanten te bieden tegen 
acceptabele logistieke kosten (Hoekstra e.a., 1985). Voorwaarde voor doorvoering van een 
stroomopwaartse verplaatsing van het KOOP is dat de verschillende onderdelen of produkten, 
benodigd voor het voldoen aan de klantvraag, voorradig zijn. De aandacht verschuift van 
eindprodukten naar voorraad halffabrikaten. Figuur 7.1 geeft de verschillende voorraadpunten weer 
bij de vijf mogelijke klantorderontkoppelpunten. 

Grondstoffen 

---------Produktio op voorraad~,-

~ ~ 
~,f Produktio op ~c 

(' ,5" -,ontnle voorraad~ I ___ .,._§" 

~~:~:i>-"'"' ' ,,,&:,_::,."'~_-_ -_ -_-_ -_ 
--- '< ">' Assemblag• op order ,_., 

~ ----- ~-----
' ~~ 

~roducoron op order -.C 

' 
~ I 

\;j 0open on producoron op 
I 

order 

Figuur 7.1: Overzicht van de mogelijke KOOP-posities (Bertrand e.a., 1990) 

HYV A heeft bij een stroomopwarutse verplaatsing van het KOOP naar halffabrikaten een extra 
voordeel. De halffabrikaten, buizen, covers en pistons, zijn redelijk 'standaard', dat wil zeggen dat 
vanuit een beperkt aantal halffabrikaten een zeer groot aantal cilinders is te assembleren. Het gevolg 
van de stroomopwaartse verplaatsing is een langere levertijd. De bepaling van het optimale KOOP 
is een afweging tussen voorraadkosten en levertijd (de ondememingsrisico's). Dit wordt grafisch 
weergegeven in figuur 7 .2. 
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Figuur 7.2: Ondernemingsrisico voor verschillende ontkoppelpunten (Hoekstra e.a., 1985) 

De voorraadkosten kunnen gereduceerd worden door een verschuiving van het KOOP naar OPS. 
Dit resulteert in een: 

* vermindering van het risico incourant; 
* rninimale toegevoegde waarde in voorraden. 

De nadelen van een verschuiving in de richting van OPS voor de leververplichtingen zijn: 
* een verlaging in de leveringsbetrouwbaarheid; 
* een langere levertijd. 

HYV A's logistieke concept moet er vanuit kostenoverweging op gericht zijn het KOOP zoveel als 
mogelijk stroomopwaarts te verplaatsen (zie ook figuur 7.3a en 7.3b). 

Leverancier 

? 
Toegestane 0.P.-posities 

Oistributie 
& lnstallatie 

Figuur 7.3a: Hoe ver kan het ontkoppelpunt stroomopwaarts verplaatst worden zonder klanten te 
verliezen vanwege te lage leveringsperformance? (Hoekstra e.a., 1985) 
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Figuur 7.3b: Hoe ver kan het ontkoppelpunt stroomafwaarts verplaatst worden zonder 
onacceptabele voorraadkosten te maken? (Hoekstra e.a., 1985) 

De optimale positie van het KOOP wordt bepaald door de afweging van voorraadkosten en 
leververplichtingen. Voor deze bepaling moet het management de waarde van de volgende factoren 
bepalen: 
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1. gewenste levertijd naar de klant; 
2. gewenste servicegraad naar de klant (leverbetrouwbaarbeid); 
3. buidige levertijd van de leverancier naar Intemational; 
4. buidige servicegraad van de leverancier naar lntemational; 
5. buidige aanleverfrequentie van de leverancier aan Intemational. 

Het eerste en tweede punt zijn waarden die door de klanten (markt) en bet management bepaald 
zullen worden. Het derde tot en met vijfde punt bebben betrekking op de afdeling lnkoop en op de 
leveranciers. De buidige waarden en de toekornstige doelen voor de levertijd (3), servicegraad (4) 
en aanleverfrequentie (5) zullen in overleg met bet management vastgesteld en vastgelegd worden. 
Al deze waarden te zamen vormen de basis voor verder onderzoek naar voorraadboogtes, 
bestelhoeveelheden, bestelfrequenties, aanleverfrequenties en bet optimale KOOP voor HYV A 
Produktie en HYV A Intemational. 
De kostenafweging te zamen met deze vijf factoren bepalen de optimale positie van bet KOOP en 
daarmee de voorraadkosten. HYV A beboort bet ontkoppelpunt zo snel mogelijk naar de optimale 
situatie te brengen. Hierdoor maakt HYV A ook een bewuste keuze voor een bepaalde servicegraad 
en voorraadkosten. 

7.2 Effecten van EDI op bet KOOP 

EDI kan een mogelijke verscbuiving van bet KOOP ondersteunen. Enkele belangrijke eigen
scbappen van EDI zijn snelheid, capaciteit en accuratesse waarmee informatie kan worden 
uitgewisseld. Deze eigenscbappen ondersteunen een eventuele stroomopwaartse verplaatsing van 
bet KOOP. Reductie van de produktietijd of een beter zicbt op de toekornstige vraag ondersteunt 
dit ook. Een beter zicbt kan verkregen worden door de besteltijd te reduceren of de voorspellingen 
van de vraag te verbeteren. Slecbte voorspellingen maken bet volgens Hoekstra e.a. ( 1985) 
onmogelijk de prognosegestuurde produktie exact op de verkoop af te stemmen. Hoge voorraden 
op bet KOOP dienen dan om deze problernen op te vangen en tocb aan de markteisen te voldoen. 
Verbetering van de voorspelmethoden zou dus een manier zijn om voorraden te verlagen. 
Voorspellingen zijn ecbter alleen nodig wanneer de totale doorlooptijd van een eindprodukt !anger 
is dan de periode waarover exact bekend is wat de vraag zal zijn. 

Voor HYV A moet bet produktassortiment verdeeld worden in twee categorieen: 
* eigen produkten (cilinders); 
* bandelsartikelen. 

De EDI-effecten op bet KOOP zijn sterk athankelijk van de categorie. Het ruwmateriaal voor de 
cilinders beeft een levertijd van ongeveer drie maanden en wordt maximaal drie rnaal per jaar 
besteld. Hierdoor is inkopen en produceren op order (OP5) voor de cilinders niet mogelijk. Voor 
de bandelsartikelen geldt voor HYV A slecbts de keuze of bet een voorraadartikel is of niet. lndien 
bet een voorraadartikel is, kan bet gebruik van EDI bet bestelpunt eventueel verlagen. Indien bet 
geen voorraadartikel is, kan de leverancier mogelijk zijn voorraden verlagen, de levertijd verkorten 
of betrouwbaarder uitleveren. 
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HYV A /11temational kan een verschuiving van het KOOP bewerkstelligen als de levertijd naar de 
klant ( doorlooptijd) verlaagd kan worden, zodat het zicht groter is dan de levertijd van 
/11te111ational naar de klant. De doorlooptijd bestaat uit: 

* de besteltijd; 
* de levertijd van HYV A Iniemational; 
* de transporttijd. 

De besteltijd kan met behulp van EDI gereduceerd worden. Hierdoor wordt het zicht van HYV A 
/11tematio11al op de gerealiseerde verkooporders bij de dochters verbeterd (zie punt 2 van figuur 
7.4). Het elektronisch uitwisselen van berichten met leveranciers kan resulteren in een verbeterde 
werkwijze en een verlaging van de levertijd voor /11te111atio11al (zie punt 3 in figuur 7.4). De 
transporttijd is een dag voor HYV A Nederland en zeven dagen voor de Europese dochters. Dit 
wordt als constant verondersteld. De gevolgen voor de doorlooptijd, en indirect het KOOP bij een 
vergroot zicht en een betere samenwerking met de leveranciers, wordt samengevat in figuur 7 .4. 

1 I DCX>RLOOPTUD 
ZICHT 

Leva'ancier fr,urntiMnaJ. 

~ v ~===============~ v ~-v-

2 DCX)RLO()PTIJD 

ZICHT 

fr,urnatlonal Doclira-

3 D001lLOOl'1UD 

ZICHT I 

Doclira-

9 v ~========~Iv 1---
Figuur 7.4: De gevolgen voor de doorlooptijd en het KOOP bij een vergroot zicht en een betere 
samenwerking met de leveranciers 

Ad 1. De beginsituatie voordat de keten geintegreerd werd met EDI en er verkoopprognoses 
uitgewisseld werden. 

Ad 2. Het berichtenverkeer tussen HYV A Intemational en haar dochters vindt elektronisch plaats. 
De besteltijd is korter geworden en mede daardoor is het zicht vergroot. HYV A 
/11tematio11al heeft dan meer tijd om te leveren. 

Ad 3. De keten is nu volledig ge"integreerd en het berichtenverkeer van de leveranciers tot en met 
de dochters verloopt elektronisch. Het vergrote zicht blijft gelijk, maar de doorlooptijd wordt 
daarbij nog verkort dankzij de intensieve samenwerking met de leveranciers, ondersteund 
door EDI. 
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7.3 EDI en bet KOOP voor HYV A 

Als de leveranciers, dochters, agentschappen en klanten allemaal ge·mtegreerd zijn via EDI, kunnen 
de tijdwinsten gebruikt worden voor een eventuele stroomopwaartse verschuiving van het KOOP. 
In paragraaf 7.3.1 en 7.3.2 worden de gevolgen van EDI voor het KOOP na de integratie van de 
dochters respectievelijk Ieveranciers belicht. 

7.3.1 Gevolgen van EDI voor bet KOOP na integratie docbters 
De hieronder beschreven gevolgen van EDI hebben alleen betrekking op communicatie tussen 
HYV A Intematio11al en haar dochters (zie ook figuur 7.5). 

Leverancier /11tematio11al Dochter 

..-T - --T.----T.--. 
Figuur 7.5: De positionering van de gevolgen in de keten 

Door een snellere en accuratere informatie-uitwisseling via EDI, kan de besteltijd verkort worden. 
HYV A l11te111ational heeft op de dag van ontvangst de vraag van haar dochters direct in het 
systeem. 
V66r EDI werd er bij de dochters gerniddeld elke drie dagen automatisch besteld. De gegenereerde 
inkooporders werden aansluitend gecontroleerd en gefaxt naar lntemational. Op het hoofdkantoor 
werd de inkooporder weer handmatig ingegeven, met a!Je kans op fouten. Indien het proces ideaal 
verliep was de gerniddelde verwervingstijd 3,5 dag ( 1,5 voor het bestellen en 2 voor het versturen 
en opnieuw ingeven van de inkooporder). 
Via het 'EDI-netwerk' worden tweemaal per dag alle inkooporders opgehaald en de antwoorden 
van lnte111atio11al naar de dochters verstuurd. De ideale verwervingstijd is dan ook maximaal een 
halve dag. De gewonnen tijd, gerniddeld drie dagen, kan bijdragen tot een eventuele verschuiving 
van het KOOP. 

Een vernieuwde bestelprocedure voor de Europese dochters resulteerde in een betere 
voorspelbaarheid van de vraag bij lntemational. Een veel voorkomend praktijkgeval zoals het 
voorbeeld in hoofdstuk 4.1, kan dus niet meer plaatsvinden. Dit resulteerde in een verbetering van 
het zicht bij lllfemational, waarmee een verschuiving van het KOOP in stroomopwaartse richting 
werd ondersteund. 

7.3.2 Gevolgen van EDI voor bet KOOP na integratie leveranciers 
De hieronder beschreven gevolgen van EDI hebben alleen betrekking op communicatie tussen 
HYV A l11te111atio11al en haar leveranciers (zie ook figuur 7.6). 

Leverancier flllemational Dochter 

◄-T.----T,o----T.--. 
Figuur 7.6: De positionering van de gevolgen in de keten 
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De leveranciers kunnen dankzij het EDI-netwerk sneller, vaker en preciezer geihformeerd worden. 
lnkooporders zullen door HYV A vanaf het moment dat zij voor het eerst de behoefte signaleren 
direct doorgegeven worden. Een kleine aanpassing in het SERA-pakket heeft HYV A de 
mogelijkheid gegeven alle vraag voor de komende twintig weken nu al te laten genereren via 
inkooporders met een door HYV A gewenste levertijd. Hierdoor heeft de leverancier een beter zicht 
op de vraag gedurende de komende periodes. Dit zou moeten leiden tot een verbeterde 
leverbetrouwbaarheid en ook tot een verkorting van de levertijd. lndien de inkooporders via EDI 
verstuurd worden, kan een verkorting van de levertijd met gerniddeld twee dagen (Van der Vlist, 
1992) verwacht worden. Ook de verbeterde samenwerking met leveranciers ondersteunt een 
verkorting van de levertijd. 

7.3.3 Voorspelbaarheid van de vraag binnen de keten 
De verkorting van de besteltijd via EDI zorgt voor een groter zicht op de gerealiseerde 
verkooporders bij de dochters. De behoefte is namelijk drie dagen eerder ( = de verkorting van de 
besteltijd) bekend bij lntemational. Hierdoor heeft Intemational meer tijd om uit te leveren. 
Het gebmik van EDI heeft nog enkele andere belangrijke consequenties. Omdat de bestelkosten 
lager worden, is het mogelijk vaker rendabel plannings- en prognosegegevens uit te wisselen en de 
optimale bestelhoeveelheden te verlagen. Hierdoor wordt niet alleen het zicht op de gerealiseerde 
vraag groter, maar ook de voorspelbaarheid kan verbeterd worden. Voorwaarde is dat de HYV A
keten transparant is en er intensief samengewerkt wordt (zie ook figuur 7.7a en 7.7b). 

Leverancier lntemational Dochter ----•- --•- --•~ 
Figuur 7.7a: De HYV A-keten v66r de integratie 

Leverancier lntemarional Dochter •---•---• 
Figuur 7.7b: De HYV A-keten na de integratie 

De effecten van ketenlogistiek op het KOOP zullen pas volledig tot hun recht kunnen komen, als de 
voorspelbaarheid en de transparantie binnen de keten aanwezig is. HYV A moet streven naar een 
standaardprocedure waarin de dochters frequent hun voorspelde behoefte voor de komende 
rnaanden doorgeven via EDI. De veel verkochte en kritische artikelen zullen door de dochter 
rnaandelijks voorspeld worden via echte inkooporders. Zij zijn daarnaast in staat de reeds gernaakte 
voorspellingen aan te passen binnen de door HYV A Intemational gestelde grenzen van aantallen 
en leverdatum. De afdeling lnkoop van lntemational kan met de voorspellingen haar leveranciers 
sneller en beter informeren over de toekomstige vraag. Dit resulteert in een kortere doorlooptijd, 
een vergroot zicht en een betere leverbetrouwbaarheid. De gehele HYV A-keten kan hierdoor haar 
leverprestaties verhogen en concurrentievoordelen opdoen. 
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7.4 Het KOOP bij volledige ketenintegratie voor HYV A 

Na de invoering van EDI binnen de gehele HYV A-keten kan de optimale positie van het KOOP 
veranderd zijn. HYV A zal opnieuw per artikel(groep) de voorraadkosten tegen de leververplich
tingen moeten afwegen om zo het nieuwe optimale KOOP te bepalen. HYV A dient dan te streven 
naar het verleggen van de voorraadpunten tot op het nieuwe optimum 
Voor het afstudeeronderzoek is uitgegaan van het huidige KOOP (hoeft niet optimaal te zijn) en de 
nu geldende levertijd en leverbetrouwbaarheid. De klanten zijn dit namelijk gewend en zullen een 
verslechtering van de leverprestaties zeker niet zonder meer accepteren. Een verbetering van de 
leverprestaties (kortere levertijd en hogere servicegraad) is ook mogelijk, maar dit komt niet 
overeen met het streven van HYV A de voorraadkosten te minimaliseren. De effecten van het 
gebruik van EDI op het KOOP binnen de gehele HYV A-keten worden hieronder verder toegelicht. 

HYV A heeft twee verschillende produktcategorieen: 
* eigen produkten (cilinders); 
* handelsartikelen. 

De cilinders kennen op dit moment twee klantorderontkoppelpunten. Voor de standaard-cilinders 
wordt een vaste voorraad aangehouden. De produktie en assemblage vinden dus op centrale 
voorraad plaats (OP2). De leve1tijd naar de klant bedraagt voor standaard-cilinders acht dagen. 
De klant -specifieke cilinders worden slechts op bes telling geproduceerd en geassembleerd. Het 
ruwmateriaal en het ontwerp zijn we! voorradig, omdat de levertijd voor niet-standaard-cilinders 
(zeven weken) anders niet gehaald kan worden. Het ruwrnateriaal heeft namelijk een levertijd van 
ongeveer drie maanden en een aanleverfrequentie van maximaal drie maal per jaar. Voor de niet
standaard-cilinders wordt geproduceerd op order (OP4). 
Een enkele keer bestelt een klant een cilinder die buiten alle bekende specificaties valt. Hiervoor is 
een aparte levertijd van kracht omdat het ontwerp vaak niet bekend is en sorns zelf het 
ruwmateriaal niet vo01rndig is. 

De handelsartikelen worden niet door HYV A zelf geproduceerd. De vraag naar deze artikelen 
wordt verzameld bij Intemational en zij bestelt door naar haar leveranciers. Voor enkele 
handelsartikelen wordt een bestelpunt gehanteerd; de overige worden doorbesteld, waarbij 
/11tematio11al alleen het doorgeefluik en het centraal magazijn is voor de gehele Holding. Een 
KOOP voor de 'doorbestelartikelen' is voor HYV A niet relevant. De levertijd verschilt per artikel 
en per leverancier. Een eventuele verlaging van het bestelpunt moet dus per artikel bepaald worden. 
Een overzicht van de levertijd en de plaats van het KOOP worden voor de cilinders en 
handelsaitikelen in tabel 7 .1 weergegeven. 

Tbl710 a e . verz1c t per pro u tcategone van et en e evertJJ . . " h d k h KOOP d l 
Produktcategorie KOOP Levertijd naar de klant (in da2en) 

Standaard-cilinder Voorraad (OP2) 8 
Niet-standaard-cilinder Order (OP4) 49 
Voorraad-handelsartikel Voorraad (OP2) 8 
Niet-voorraad-handelsaitikel - afhankelijk van artikel 
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Voor de handelsartikelen is een verschuiving van het KOOP niet mogelijk. De voorraad
handelsartikelen kunnen we! een lager bestelpunt en/of een kleinere optimale bestelhoeveelheid 
krijgen door het gebruik van EDI. Een verschuiving van het KOOP kan alleen bij HYV A's 
leverancier plaatsvinden. De effecten van EDI op het KOOP, het bestelpunt en de 
bestelhoeveelheid voor de voorraad-handelsartikelen worden in paragraaf 7.3.2 beschreven. 

Voor de niet-standaard-cilinders verandert het huidige KOOP (OP4) niet. De niet-standaards 
hebben een levertijd naar de klant van zeven weken en de produktietijd bedraagt momenteel zes 
weken. Hierdoor kan OP 4 gegarandeerd worden. Voor alle onderdelen, behalve de ruwbuizen, 
wordt op order ingekocht (OP 5). Een stroomopwaartse verplaatsing van het KOOP (OPS) voor 
de ruwbuizen is niet mogelijk. De tijdsbesparing van EDI, drie dagen, is niet voldoende om de 
huidige levertijd naar de klant te kunnen handhaven en het KOOP voor de onderdelen en de 
ruwbuizen naar (OPS) te brengen. De levertijd voor het ruwmateriaal is namelijk drie maanden en 
de aanleverfrequentie maximaal drie maal per jaar. Voor de niet-standaard-cilinders zal dus geen 
stroomopwaartse verplaatsing van het KOOP gerealiseerd kunnen worden na een volledig 
operationele EDI-keten. 
De standaard-cilinders worden momenteel centraal in Alphen aan den Rijn geproduceerd (OP2). De 
levertijd naar de klant wordt daardoor acht dagen. De levertijd is opgebouwd uit een wekelijks 
transport naar alle dochters (zeven dagen) en een dag overslagtijd voor het magazijn. Indien EDI 
een verdere stroomopwaaitse verschuiving van het KOOP wil ondersteunen, moet het 
voorraadpunt op onderdelen, zoals bases, stages en pistons komen te liggen in plaats van op 
eindprodukten (geassembleerde cilinders). 

7.4.1 KOOP-verschuiving voor de standaard-cilinders 
De standaard-cilinders worden op voorraad geproduceerd. De voorraadbeheersing ligt bij de 
Holding. De gegarandeerde leve1tijd naai· de klant van een standaard-cilinder bedraagt acht dagen, 
dat wil zeggen dat een bestelling van de dochter minimaal acht dagen voor ontvangst van de 
goederen in het eigen systeem moet worden ingegeven. De levertijd wordt verbruikt voor de 
besteltijd, reservetijd, het magazijn en het transport. Dit wordt in tabel 7.2 uitgebeeld. De besteltijd 
met EDI is drie dagen korter, zoals in paragraaf 7.3. l is uitgelegd. 

T b I 7 2 H ' b ik' a e . et ver ru van e evert1 naai· e ant .. d I d kl 

Inkooporder \ dag 8 7 6 5 4 3 2 I 
Met EDI Bt R R R R R M T 
Zonder EDI Bt Bt Bt Bt R R M T 
Bt : Besteltijd (in dagen) 
R: Reservetijd (in dagen) 
M: Magazijn / Overslagtijd (in dagen) 
T : Transporttijd (in dagen) 

De drie dagen reservetijd kunnen slechts eenmaal vergeven worden en zijn beschikbaar voor: 
I. een verlaging van het bestelpunt; 
2. een verkorting van de levertijd naar de klant; 
3. een verplaatsing van het KOOP naar halffabrikaten. 
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Ad 1. Het bestelpunt voor de standaard-cilinder is gelijk aan de gemiddelde vraag gedurende de 
levertijd van Produktie ( 49 dagen). 

* Zonder EDI zou dit reeds verlaagd kunnen worden tot 45 dagen (= levertijd Produktie 49 
dagen minus het zicht: R, Men T 4 dagen); 
* Met EDI zou dit verlaagd kunnen worden tot 42 dagen (= levertijd Produktie 49 dagen minus 
het zicht: R, Men T 7 dagen). 

Ad 2. De drie dagen extra tijd kunnen ook gebruikt worden voor een verkorting van de levertijd 
naar de klant. Een levertijd van drie dagen naar de klant zou met het gebruik van EDI mogelijk 
worden (zonder EDI zou een levertijd van zes dagen haalbaar kunnen zijn). 

Ad 3. Een verplaatsing van het KOOP naar halffabrikaten (OP3) kan ook overwogen worden. Dit 
is alleen mogelijk als de besteltijd, de assemblagetijd, de overslagtijd (magazijn) en de transporttijd 
samen niet ]anger duren dan de leve1tijd naar de klant. De huidige levertijd voor standaard-cilinders 
bedraagt acht dagen. Hiervan staan vijf dagen (was zonder EDI twee dagen) ter beschikking voor 
een mogelijke verplaatsing van het KOOP (zie tabel 7.2). Een eerste conclusie is dat de vijf dagen 
reserve niet voldoende zijn om de assemblagetijd (gemiddeld veertien dagen) te overbruggen. 

Conclusie: 
Een KOOP op halffabrikaten is dus alleen mogelijk als de assemblagetijd gereduceerd kan worden 
tot vijf dagen (zonder EDI twee dagen) of als een levertijd naar de klant voor standaard-cilinders 
van 17 dagen (zonder EDI 20 dagen) acceptabel is. 
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Figuur 7.8: Het KOOP van standaard-cilinders op halffabrikaten (= OP3) bij verschillende 
assemblage- en levertijden 

In de figuur 7 .8 zijn de mogelijke combinaties van assemblagetijd en levertijd naar de klant 
weergegeven, waarvoor het ontkoppelpunt op halffabrikaten (OP3) ligt. Als EDI operationeel is, 
kan de drie dagen tijdwinst op de besteltijd een verschuiving van het KOOP ondersteunen (zie de 
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verticale verscbuiving van de lijn met drie dagen). De overslagtijd (magazijn) en transporttijd 
worden constant verondersteld (beide een dag). Dit leidt tot de volgende formule: 

(7.l) Lt=At+(Btm+3b)+M+T 

Lt: De levertijd naar de klant voor een standaard-cilinder (in dagen) 
At: De assemblagetijd (in dagen) 
Btm: De minimale besteltijd ( = een dag) 
b: binaire variabele; als EDI operationeel is geldt b = 0, in de overige gevallen geldt b = 1 
M: Het magazijn, ofwel overslagtijd ( = een dag) 
T: Het transpo1t naar de klant ( = een dag) 
De buidige situatie met acbt dagen levertijd naar de klant en veertien dagen assemblagetijd is nog 
negen dagen (zonder EDI 12 dagen) verwijderd van een ontkoppelpunt op balffabrikaten. 

Als HYV A desondanks het KOOP wil verleggen naar halffabrikaten (OP3) moet de assemblagetijd 
verkort worden of de levertijd voor standaard-cilinders verlengd worden. De gerniddelde 
assemblagetijd bedraagt momenteel twee weken. De levertijd van de assemblage-afdeling wordt 
bepaald door baar capaciteit en bet voorradig zijn van de te assembleren onderdelen. Verder 
onderzoek lijkt noodzakelijk om antwoord te krijgen op de volgende vragen, voordat HYV A bet 
KOOP voor standaard-cilinders stroomopwaaits probeert te verplaatsen (OP3): 

* Wat is de optimale KOOP positie per produkt(groep) athankelijk van leververplicbtingen en 
voorraadkosten ?; 

* Welke levertijd en servicegraad voor standaard-cilinders is nog acceptabel voor de klant?; 
* Wat is de werkelijke levertijd van de assemblage-afdeling uitgaande van een vaste capaciteit 

van 50 cilinders per dag?; 
* Wat zou de levertijd van de assemblage-afdeling zijn uitgaande van een flexibele capaciteit van 

35 - 65 cilinders per dag? 

7.4.2 KOOP-verschuiving voor de handelsartikelen 
Een verscbuiving van bet KOOP voor de bandelsartikelen van HYV A is niet relevant, zoals in 
pai·agraaf 7.4 is uitgelegd. Voor de leveranciers van HYV A beboort een verplaatsing van bet 
KOOP we! tot de mogelijkheden, omdat zij de vraag eerder waarnemen dankzij EDI (verkorting 
van de besteltijd van gerniddeld vijf dagen). Zij bebben dan meer tijd om te leveren en kunnen 
daai·door eventueel bet KOOP verplaatsen, voorraden afbouwen of betrouwbaarder leveren. De 
logistieke consequenties voor de leveranciers laat ik verder buiten bescbouwing. De afdeling 
Inkoop zal wel be"invloed worden door de integratie van leveranciers en klanten via EDI. De 
gevolgen van de implementatie van EDI voor HYV A's bandelsartikelen zijn: 

* een verlaging van bet bestelpunt; 
* een verkleining van de optimale bestelhoeveelheid. 

Het bestelpunt kan verlaagd worden, omdat de doorlooptijd wordt bekort met vijf dagen. De 
tijdwinst bestaat uit een verk01ting van de besteltijd van: 

* de klant naar HYV A (3 dagen); 
* HYV A naar de leverancier (2 dagen, Van der Vlist, 1991 ). 
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Aile handelsartikelen hebben minimaal een week levertijd van de leverancier naar Intemational. Dit 
wordt veroorzaakt door het verzamelen van bestellingen voor een levering per week en het 
periodiek aanrnaken en doorgeven van inkooporders bij lntemational. Het autornatisch aanrnaken 
van inkooporders gebeurt drie rnaal per week op basis van een bestelpunt (s,Q; Bertrand e.a., 
1990). Artikelen die op voorraad liggen en een levertijd van zeven dagen hebben zijn bij de 
leverancier voorradig. De levertijd van voorraad-handelsartikelen zal rninirnaal zeven dagen blijven. 
Na de irnplementatie van EDI moeten de nieuwe levertijden bepaald worden en de bestelpunten 
voor de voorraad-handelsartikelen herberekend worden. Voor artikelen met een levering per week 
kan de levertijd alleen in stappen van zeven dagen verlaagd worden. De overige artikelen kunnen 
dagelijks aangeleverd worden en hebben een levertijd afgerond in dagen. Het bestelpunt is 
gebaseerd op de gerniddelde vraag gedurende de levertijd zonder een veiligheidsmarge (zie ook 
hoofdstuk 4.1.1). De nieuwe levertijden beihvloeden direct het bestelpunt. Na de vaststelling van de 
nieuwe levertijden per artikel moet het berekeningsprogramrna voor de bestelpunten gedraaid 
worden. 
Er wordt geen veiligheidsvoorraad aangehouden voor de handelsartikelen. Een herberekening van 
de veiligheidsvoorraad is dus niet noodzakelijk. Vanwege een kortere levertijd en een beter zicht op 
de toekomstige vraag zouden de schommelingen en onzekerheden in het volume van de verkoop, 
kunnen afnemen. Hierdoor zou het bestelpunt verder verlaagd kunnen worden, als lntemational 
veiligheidsvoorraden had aangehouden voor haar voorraadartikelen. 

Een ander effect van EDI is een verlaging van de bestelkosten. De afweging tussen voorraadkosten 
en bestelkosten voor de bepaling van de optirnale bestelhoeveelheden moet opnieuw gedaan 
worden. De verlaging van de bestelkosten zorgt voor een verticale neerwaartse verplaatsing van de 
bestelkostenfunctie, waardoor de optimale bestelhoeveelheid q0 kleiner wordt (naar links 
verschuift). In figuur 7.9 wordt de afweging (Camp) grafisch weergegeven. 

Kosten 

K 

0 q• q 
• 0 

K 

---- Hoevcelheid q 

Figuur 7.9: Grafische bepaling optirnale bestelhoeveelheden (Bertrand e.a., 1990) 

Momenteel zijn er in het cornputersysteem bestelhoeveelheden aanwezig. Deze zijn op ervaring 
bepaald. Verder onderzoek naar een berekening van de optirnale bestelhoeveelheid per artikel is 
noodzakelijk. Als HYV A de bestelhoeveelheden niet herberekent, zal EDI slechts efficiency
voordelen genereren voor de handelsartikelen. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het laatste hoofdstuk worden in paragraaf 8.1 de conclusies behandeld. De aanbevelingen 
worden in paragraaf 8.2 beschreven, zoals suggesties voor verder onderzoek en voor mijns inziens 
noodzakelijke veranderingen voordat EDI operationeel kan zijn voor de gehele keten. 

8.1 Conclusies 

Een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek is dat EDI een stroomopwaartse verplaatsing 
van het KOOP kan ondersteunen, maar dat alleen EDI voor HYV A niet voldoende is. De 
voordelen van EDI zullen aanvankelijk vooral efficiencybesparingen zijn. De effectiviteitsvoordelen 
kunnen pas op de langere tennijn gerealiseerd worden. 
Daarnaast moet HYV A streven naar de integratie van de gehele produktieketen (van leverancier tot 
en met de klant) zolang het rendabel is. Het elektronisch berichtenverkeer moet de eigen 
bedrijfsgrenzen overschrijden, zodat iedereen in de keten ( dus ook HYV A) sterker wordt ten 
opzichte van de concurrentie. Hierbij spelen de voorspelbaarheid van de vraag en de transparantie 
binnen de keten een rol van betekenis. 

Conclusies huidige EDI-stroom met de dochterondememingen 
De dagelijkse problemen in het elektronisch berichtenverkeer met de dochters zijn niet alleen 
startproblemen, rnaar ook structureel van aard. Het artikelbeheer moet bij het gebruik van EDI op 
een hoger niveau plaatsvinden. De huidige procedures voldoen, rnaar een verantwoordelijke voor 
het artikelbeheer voor de gehele Holding, en uiteindelijk de gehele keten, is een noodzaak. 
De discussies over de hoogtes van bestelpunten en voorraadkosten worden mijns inziens verkeerd 
gevoerd. HYV A beslist ad hoc op basis van gevolgen en resultaten en niet op de werkelijk sturende 
beleidsinstrumenten, zoals levertijd en leverbetrouwbaarheid. De optirnale bestelpunten behoren 
gebaseerd te zijn op een kostenafweging tussen leververplichtingen en voorraadkosten. De 
gewenste levertijd en leverbetrouwbaarheid worden eerst bepaald door het management en zijn 
doorslaggevend voor de hoogte van de bestelpunten en de voorraadkosten. Indien deze keuze te 
hoge voorraadkosten met zich meebrengt, moet een lagere leverbetrouwbaarheid geaccepteerd 
worden. Via dit iteratieve proces wordt door het management bewust de optimale hoogte van de 
bestelpunten gekozen op basis van leververplichtingen en voorraadkosten. 
De huidige bestelpunten zijn berekend aan de hand van de gerniddelde vraag gedurende de levertijd, 
maar zonder enige veiligheidsmarge. Een herberekening van de bestelpunten met een reele 
veiligheidsmarge is wenselijk. 
De voordelen die EDI met zich meebrengt moeten ook gebruikt worden. De efficiencywinsten 
worden direct waargenomen, maar er is veel meer te verdienen. Nadat EDI operationeel is, zullen 
de optirnale bestelhoeveelheden, bestelpunten en bestelfrequenties opnieuw berekend moeten 
worden. Indien dit niet gebeurt blijven de 'EDI-voordelen' zeer beperkt. Daarnaast zal het 
frequenter doorgeven van zekere en voorspelde behoefte van de klanten naar Intemational en 
uiteindelijk de leverancier de voorspelbaarheid van de vraag en het zicht sterk verbeteren. Dit is 
zeer belangrijk voor een verlaging van de levertijd of van het bestelpunt of voor een verbetering van 
de leverbetrouwbaarheid. 
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Conclusies EDI voor de leveranciers 
Het is belangrijk de leverancier als partner te zien, zodat beide partijen hun voordeel kunnen doen 
met het elektronisch berichtenverkeer (win-win-situatie). EDI kan alleen succesvol zijn als de 
leveranciers en HYV A bereid zijn om intensief samen te werken. Voor de meeste Ieveranciers is 
elektronisch berichtenverkeer wenselijk, haalbaar en financieel interessant. Vanwege de 
verschillende computeromgevingen bij de leveranciers en HYV A is EDIFACT als communicatie
standaard gekozen. De orderstroom en de financiele boekingen zullen via EANCOM-berichten 
verstuurd worden, waarbij voor het aitikelbeheer duidelijke afspraken onderling gemaakt moeten 
worden. De wijze van communicatie is afhankelijk van kwaliteit, transparantie, beschikbaarheid en 
kosten van zo'n netwerk. Tradeserver van de PTT of IIN van IBM zijn de meest voor de hand 
liggende keuzes. 

Conclusies ketenintegratie 
HYV A moet proberen de keten zo volledig mogelijk te integreren. Nadat de Europese 
dochterondernemingen met EDI communiceren, moeten de (toe)leveranciers, agentschappen en 
(directe) klanten opgenomen worden in de HYV A-keten. Hierbij dient HYVA te streven naar een 
transparante keten, waar alle noodzakelijke informatie frequent en accuraat uitgewisseld wordt. 

Conclusies effecten EDI op bet KOOP 
Bij het positioneren van het ontkoppelpunt vindt een afweging van voorraadkosten en lever
verplichtingen plaats. Om de huidige levertijd voor standaard-cilinders te garanderen is voorraad op 
Holding-niveau noodzakelijk. Dit kan eventueel veranderen door de tijdwinst door EDI. Alleen 
deze tijdwinst (gerniddeld drie dagen) zal voor HYV A niet voldoende zijn om een verschuiving van 
het KOOP naar halffabrikaten te kunnen bewerkstelligen. De standaard-cilinders zouden alleen op 
order geassembleerd kunnen worden als de assemblagetijd terug te brengen is van veertien naar vijf 
dagen of de levertijd naar de klant van acht naar zeventien dagen verhoogd kan worden. Een 
stroomopwaartse verschuiving van het KOOP is eventueel op de Iangere terrnijn voor de 
standaard-cilinders we! mogelijk. Hiervoor moet de keten volledig geibtegreerd en transparant zijn. 
De Ievertijd en de Ieverbetrouwbaarheid te zamen met de 'werkelijke' assemblagetijd zullen bij een 
toekomstige kostenoverweging voor de optirnale positie van het KOOP beslissend zijn. Verder 
onderzoek naar de 'werkelijke' assemblagetijd bij flexibele capaciteit blijft noodzakelijk. 
EDI verlaagt de bestelkosten substantieel en beinvloedt hierdoor de optirnale bestelhoeveelheden en 
-frequenties en de hoogte van de bestelpunten. Een herberekening van deze waardes door 
Intemational en haar dochters is noodzakelijk om de latente EDI-voordelen te kunnen realiseren. 

Samenvatting van de conclusies 
I . EDI is wenselijk voor zowel de resterende Europese dochters als voor de meeste leveranciers, 

maar alleen EDI zal geen verschuiving van het KOOP naar halffabrikaten mogelijk maken; 
2. Een heroverweging met betrekking tot de bepaling van de optirnale positie van het KOOP is 

pas reeel als: 
* alle voordelen van EDI binnen de gehele keten benut zijn; 
* bekend is welke levertijd en leverbetrouwbaarheid naar de klant vereist wordt; 
* bekend is welke levertijd en leverbetrouwbaarheid van de leverancier vereist wordt; 
* de 'werkelijke' levertijd van de assemblage bepaald is. 
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8.2 Aanbevelingen 

De EDI-voordelen die geboekt zijn na de integratie van HYV A Belgie moeten gebruikt worden. 
HYV A Belgie, en na de integratie ook HYV A Spanje, moet de optimale bestelhoeveelheden, 
bestelpunten en bestelfrequentie opnieuw bepalen. Hiervoor zal lntemational een programma 
moeten ontwikkelen, dat niet alleen voor HYV A Belgie, rnaar ook voor de overige dochters en 
/ntemational zelf gebruikt kan worden. Het management van elk van de vestigingen moet hierbij 
de gewenste levertijd en leverbetrouwbaarheid aangeven. Indien deze herberekening niet 
plaatsvindt, blijven vele voordelen van EDI ongebruikt. 

Elke dochter moet frequent verkoopprognoses doorgeven. EDI rnaakt dit mogelijk en rendabel. 
Het is van groot belang dat de voorspelbaarheid van de vraag toeneemt, zodat binnen de keten de 
processen beter op elkaar worden afgestemd. Het streven moet dan ook zijn de leveranciers, 
grotere klanten en agentschappen zo spoedig mogelijk van EDI te voorzien. Dit draagt bij aan een 
betere voorspelbaarheid van de vraag en aan een transparantere keten. Om dit alles te beheersen, 
inclusief het artikelbestand, is een volwaardige logistieke functie op Holding niveau noodzakelijk. 

Een heroverweging van het optimale KOOP is op termijn wenselijk. Hiervoor moet de 'werkelijke' 
assemblagetijd met flexibele en niet -flexibele capaciteitsvariant bepaald worden en het management 
moet de gewenste levertijd en leverbetrouwbaarheid aangeven. Indien hieraan voldaan is, bestaat de 
mogelijkheid dat een berekening aantoont dat het optimale KOOP voor standaard-cilinders op 
halffabrikaten ligt. HYV A dient dan te streven naar een stroomopwaartse verplaatsing van het 
KOOP, ondersteund door EDI. Tegelijkertijd moet de berekeningsmethode voor de bestelpunten 
van de halffabrikaten veranderen. HYV A kan zich een bestelpunt zonder veiligheidsmarge absoluut 
niet veroorloven. 

8.3 Aanbevelingen voor vercler onderzoek 

Na de volledige irnplementatie van EDI bij de resterende Europese dochters en enkele leveranciers, 
zou HYV A het transportvraagstuk opnieuw moeten evalueren. De vaste verzenddagen en het 
uitbesteden van transport kunnen in de nieuwe situatie niet optirnaal blijken te zijn. Ook de 
communicatie met cle transporteur, Bode Scholten, zou in de toekornst via EDI kunnen verlopen. 

De hardwarematige voorzieningen zullen op termijn niet voldoen. Als de dochterondememingen en 
de leveranciers allernaal via EDI communiceren is een front-end PC niet meer voldoende. De EDI
berichtenstroom zal het netwerk te sterk belasten. Een mogelijk altematief kan een EDI-server zijn. 

De mogelijkheid van uniforme artikelcodering behoort reeds tot een van de ideeen van HYV A 
Uniforme artikelcodes binnen een keten worden ondersteund door EAN-Nederland. Voordat 
HYV A extern gaat communiceren via EDI, zijn afspraken over artikelcodering en artikelbeheer 
noodzakelijk. Dit voorkomt veel onderhoud aan vertalingstabellen tussen HYV A en exteme 
partijen. 

47 



EDI en ketenintegratie 

LITERATUUR 

Anscombe, J. (1994), Partnership or power play?, Logistics Focus, Vol. 2, lss 6, Aug., pl2 

Ballegooie, E.D. van ( 1992), Ketenlogistiek, Tijdschrift voor lnkoop en Logistiek, nr. 8 

Becker, M., Haberfellner, R., Liebetrau, G. (1995), EDV-Wissen.fiter Anwender - Das Infonnatik
Handbuc/zfuer die Praxis, Verlag Industrielle Organisation, Zuerich 

Bemelmans, T.M.A. (1991), Bestuurlijke infomzatiesystemen en automatisering, Kluwer 
Bedrijfswetenschappen, Leiden. 

Bemelmans, T.M.A., Kreuwels, C.M.A. (1990), "Electronic Data Interchange: een overzicht", 
bifonnatie, jaargang 34, nr. 9, Kluwer, Deventer 

Bertrand, J.W.M., Wo1tmann, J.C., Wijngaard, J., (1990), Produktiebeheersing en material 
management, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 

Goor, AR. van, Ploos van Arnstel, M.J., Ploos van A1nstel, W. (1992), Fysieke distributie: denken 
in toegevoegde waarde, Stenfert Kroese, Leiden/Atwerpen 

Hoekstra, Sj., Romme, J.H.J.M. (1985), Op weg ,iaar integrale logistieke structuren, Kluwer, 
Deventer 

Kornelius, L. ( 1992), Verbetering van het inkoopproces en EDI, Afstudeerrapport bedrijfskunde, 
Technische Universiteit Eindhoven 

Kotler, P. ( 1991 ), Marketing Management, Prentice Hall International, Landen 

Kreuwels, C.M.A., ( 1994), Exteme logistieke integratie e,z EDI, Kluwer Techniek, Deventer 

Leeuw, A.CJ. de ( 1990), Een boekje over bedrijfskundige metlwdologie: management van 
onderzaek, Van Gorcum, Assen 

Vermeer, B.H.P.J. (1993), Ketenlogistiek, Afstudeerrapport bedrijfskunde, Technische Universiteit 
Eindhoven 

Vlist, P. van der ( 1988), Telematica netwerke,z, een organisatorisch perspectief, Bakkenist, Spits 
en Co. & Tutein Nolthenius, Amsterdam 

48 



EDI en ketenintegratie 

Vlist, P. van der ( 1991 ), EDI in de lwndel, Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn 

Vlist, P. van der ( 1992), EDI in de industrie, Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn 

Walvis-Software ( 1995), lnfonnatiebrochure 

Weele, A.J. van, Hespen, J. van (1987), Professioneel inkopend Nederland, nu en straks, 
Deelrapport 1: lnkoopfunctie in industriele ondememingen, Kluwer, Deventer 

Wortmann, J.C. (1992), Production management syste,ns for one-of-a-kind products, Computers 
in Industry. Nr. 19, p. 79 - 88 

49 



EDI en ketenintegratie 

DEFINITIES EN BEGRIPPENLUST 

Bestelpunt: Indien de voorraad dit punt bereikt, moet er een nieuwe inkooporder aangernaakt 
worden voor het desbetreffende aitikel. Het bestelpunt bestaat normaliter uit de gerniddelde 
vraag gedurende de levertijd plus een veiligheidsvoorraad. De veiligheidsmarge is athankelijk 
van de gewenste servicegraad, schommelingen in de vraag en de leveronbetrouwbaarheid van de 
leveranciers. 

Besteltijd: De tijd die verstrijkt tussen het aanmaken van een inkooporder van de klant tot en met 
het tijdstip dat de behoefte als verkooporder bij de 'echte' leverancier in het systeem bekend is. 
De 'echte' leverancier is de eerste partij in de keten die het aitikel op voorraad heeft. Indien het 
artikel binnen de keten niet op voorraad is, wordt de besteltijd bepaald door de tijd die verstrijkt 
tussen klant en producent. 

EDI: "Electronic Data Interchange". EDI is de elektronische uitwisseling van gestructureerde en 
genorrneerde gegevens tussen computers van de bij de transacties betrokken partijen. 

EDIFACT: "Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport". 

lnforrnatie-infrastructuur: De gemeenschappelijke basisvoorzieningen op het gebied van de 
informatievoorziening. 

Inforrnatietechnologie (IT): De beschikbare technische faciliteiten, alsmede de kennis en kunde 
om met die faciliteiten om te gaan. 

Ketenlogistiek: Het optimaliseren van de voortbrengingsketen door het zonder tijdsverlies 
beschikbaar stellen van vraaginformatie aan elke schakel in de keten. 

KOOP: 'KlantOrderOntkoppelPunt'. Dit punt geeft binnen een bedrijf het punt weer vanaf waar 
de klantorders direct uit voorraad worden geleverd. 

Levertijd I11tematio11al: De tijd die verstrijkt tussen een geaccepteerde verkooporder en het 
moment dat de goederen gereed zijn voor transport. Voor de voorraadartikelen bedraagt de 
levertijd van /11tematio11al slechts een dag. De niet-voorraadartikelen (worden doorbesteld) 
hebben een levertijd gelijk aan de levertijd van Intemational's leverancier plus een dag 
overslagtijd voor het magazijn van Intemational. 

Levertijd klant, ofwel doorlooptijd: De tijd die verstrijkt tussen het aanmaken van een 
inkooporder en de ontvangst van de goederen. Dit bestaat uit de besteltijd plus de levertijd van 
l1lfematio11al plus de transporttijd. 
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Niet-standaard-cilinder: Een cilinder waarvan geen vaste voorraad eindprodukt wordt 
aangehouden bij lntemational. Het KOOP ligt bij OP4 (produceren op order). 

Standaard-cilinder: Een cilinder waarvan een vaste voorraad eindprodukt wordt aangehouden bij 
lntemational. Het KOOP ligt bij OP2 (centrale voorraad). 

Veiligheidsvoorraad: Voorraad om onverwachte fluctuaties in met name de vraag op te vangen. 

Zicht: De periode waarover exact bekend is hoeveel er uitgeleverd gaat worden. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1. Levertijden van de (standaard-) cilinders en de belangrijkste handelsartikelen 

Artikelnummer Omschrijving Lt leverancier Lt klant Bestelpunt 
(in dagen) (in dagen) (in stuks) 

01502220 FC 183-5-07190-000 42 8 60 
01534640 FC 162-4-05190-936 42 49 0 
01543661 FEE 183-4-04895-949 42 49 0 
01555965 FE 207-5-07040-961 42 8 5 
02000170H PTO ZF 5-50 14 8 4 
02001625 PTO I veco/Eaton 14 21 0 
02004128H PTO Scania Uni 3H 14 8 6 
02005000H PTO Mercedes G4 14 21 0 
14010050E Olietank 032UO l 9L 49 63 0 
14010300E Olietank 067U047L 49 8 16 
14010702E Olietank 120U098L 49 8 10 

14708030H Kipventiel 140 Bar 28 35 0 
14708035H Kipventiel 170 Bar 21 28 0 
14766480 Kipventiel KL-5510 56 8 30 
14766540 K.ipventiel KL-5530 56 8 8 
14750210 Luchtbed. 3/4 21 28 0 
14750240H Luchtbed. 3/2 14 21 0 
14750144H Luchtbed. PTO 14 8 150 
14795000 Slang I¼ - LP 7 8 40 
14795103 Slang 1 ¾ - LP 7 14 0 
14797060 Slang 1 ¼ - HP 7 14 0 
01506705 Hefscharnier L FC 70 8 400 

01506043 Chassisbracket FC/FE 70 8 1500 
14958102 Adapter 1 Bu - ¾ Bi 14 21 0 
14958110 Adapter 1 Y2 Bu - Y2 Bi 14 21 0 
14787210 Koppeling ¾ - HP 14 21 0 
14787330 Koppeling 1 - HP 14 21 0 
01790146 Wiper 141 42 - 750 

01790160 Wiper099 42 - 56 
01750045 Slider 183 42 - 650 

01750069 Slider 141 42 - 700 
01791114 Wearring 207 40 - 1200 

01791138 Wearring 162 40 - 2000 
01797025K Stopring 207 49 - 500 
01797049K Stopring 162 49 - 1500 
01730010 Bodernplaat 231 21 - 16 
01730034 Bodemplaat D.187 21 - 44 
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Bijlage 2. Overzicht hydraulische kit ( cilinder en toebehoren) 

hydraulic kit : 

pos. code description qty. pos. code description qty. 
1 AM 246 ACO FC 141 • 4 • 04640 • 000 1 5 EA 170 AC lipping valve - 170 bar 1 
1A 0005 cylinder bolt kit 6 FC 150 A air control for P.T.O. and valve 1 

18 0006 cylinder bolt kit 7A H011 H.P. hose¾' L = 1000 
3 CN 460 BO gear pump 073L • HYVA • L • 3H 78 H 015 H.P. hose¾' L = 1500 
3A L 037 • 04 adapter 3H - 4H and drive shaft 7C GM 080 AB suction hose 1 ¾' L = 2000 
4 OF 200 ABC .oil tank 067U047L • RM· MP - RF 8 L048 Hyfix body clamp 
4A QOOX tank bolt kit 
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Bijlage 3. Doelstellingen afdeling Inkoop 

HYV A heeft vier hoofddoelstellingen gefo1muleerd: 

1. Venninder aantal toeleveranciers 

EDI en ketenintegratie 

* Het streven is erop gericht om te werken met zo weinig mogelijk toeleveranciers die een zo goed 
mogelijke prestatie van kwaliteit, leveringen, prijs en ontwikkeling waarborgen. 

- Keyword: Partnership 

2. Doorvoeren van kostenbesparingen 

* Aile werkzaamheden dienen erop gericht te ZIJO om HYV A een maximale winst te doen 
genereren. 

- Keyword: Awareness 

3. Sluiten van contracten op lange tennijn 

* Het streven is erop gericht contracten af te sluiten met een looptijd van drie tot vijf jaar. Binnen 
de afgesproken contracten zal geen ruimte zijn voor prijsstijgingen. Deze dienen te worden 
gecompenseerd door produktiviteitsverbetering van de leverancier. 

- Keyword: Strategy 

4. Verbeteren van de kwaliteit 

* Het streven is erop gericht een constante kwaliteitsverbetering te verkrijgen. Hierbij zal de Inkoop 
moeten streven naar een integrale kwaliteitszorg in samenwerking met de leverancier. 

- Keyword: Se(f certification 
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Bijlage 4. Criteria voor het automatisch genereren van inkooporders 

Het menu automatiscb bestellen (A668) voor HYV A lntemational kent drie verschillende soorten 
orders: 

I. Spoedorders (vraag korter dan de levertijd); 
2. Normale orders (vraag met de levertijd); 
3. Toekornstige orders (vraag verder vooruit dan de leve1tijd). 

Ad 1. Aile tekorten die optreden binnen de levertijd, worden aangevuld met spoedorders voor de 
gewenste week. Dit gebeurt alleen voor ecbte tekmten, dat wil zeggen niet ter aanvulling van bet 
bestelpunt. Spoedorders worden ook niet gegenereerd indien binnen de levertijd een nog uitstaande 
order moet binnenkomen, die bet tekort volledig kan aanvullen. 

Ad 2. Inkooporders worden met standaard levertijd gegenereerd; zowel ecbte tekorten als 
aanvullingen van bet bestelpunt. 

Ad 3. Inkooporders worden gegenereerd met een leverdatum gelijk aan de datum waarop het 
tekort in de toekornst optreedt; zowel voor ecbte tekorten als voor aanvullingen van bet bestelpunt. 

Het info1matiesysteem SERA is gebaseerd op weken. Hierdoor is een vergelijking met de 
verkooporder en inkooporder op dagen niet mogelijk. De inkooporder wordt altijd automatiscb een 
week voor de week van de verkooporder gegenereerd. Daarnaast kunnen geen datums ingegeven 
worden op de inkooporder voor vandaag. 
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Bijlage 5. Acceptatieprocedure EDI-orders 

De acceptatieprocedure van de inkomende orders via EDI van de Europese dochters gaat als volgt: 

Artikel zonder bestelpunt (geen voorraadartikel): 

I. Indien de dochter een artikel bestelt met een gewenste levertijd die korter is dan de levertijd in 
haar systeem, verloopt de acceptatie handmatig door HYV A Int. De order wordt zeer 
waarschijnlijk niet geaccepteerd en krijgt de eerst mogelijke levertijd van HYV A Int. op, waarmee 
de order wel geaccepteerd kan worden. 

2. lndien de dochter een artikel bestelt met de standaard levertijd of later, wordt de order 
automatisch geaccepteerd via de computer. 

Artikel met bestelpunt (voorraadartikel): 

* Bestelhoeveelheid grater dan 18% van HYVA Int. 's bestelpunt: 

I. Indien de dochter een artikel bestelt met een gewenste levertijd die korter is dan de levertijd in 
haar systeem, verloopt de acceptatie handmatig door HYV A Int. De order wordt zeer 
waarschijnlijk niet geaccepteerd en krijgt de eerst mogelijke levertijd van HYV A Int. op, waarmee 
de order we! geaccepteerd kan worden. Meestal zal de order gesplitst worden en kan een 
hoeveelheid gelijk of kleiner dan de waarde van het veld "maximaal uit voorrnad te leveren" op 
korte terrnijn ( I week) uitgeleverd worden. Het overige aantal krijgt een levertijd gelijk aan die van 
HYV A Intemationals leverancier plus een week. 

2. Indien de dochter een artikel bestelt met de standaard levertijd of later, verloopt de acceptatie 
handmatig door HYV A Int. De order wordt zeer waarschijnlijk niet geaccepteerd en krijgt de eerst 
mogelijke levertijd van HYV A Int. op, waarmee de order wel geaccepteerd kan worden. Meestal 
zal de order gesplitst worden en kan een hoeveelheid gelijk of kleiner dan de waarde van het veld 
"maximaal uit voorraad te leveren" op korte terrnijn ( I week) uitgeleverd worden. Het overige 
aantal krijgt een levertijd gelijk aan die van HYV A Int.'s leverancier plus een week. 

* Beste/lweveelheid kleinerdan 18% van HYVA Int. 's bestelpunt: 

I . Indien de dochter een artikel bestelt met een gewenste levertijd die ko1ter is dan de levertijd in 
haar systeem, wordt de order automatisch geaccepteerd via de computer. 

2. lndien de dochter een artikel bestelt met de standaard levertijd of later, wordt de order 
automatisch geaccepteerd via de computer. 
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Bijlage 6: Stappenplan EDI-integratie dochterondernemingen 

Het algemene stappenplan voor de integratie van HYV A-dochters via het elektronische 
berichtenverkeer is als volgt geforrnuleerd: 

Bij de HYV A-dochter: 
1. Bereken bestelpunten en bestelhoeveelheden 
2. Lees nieuwe levertijden in 
3. Creeer twee leveranciers: HYV A lntematio11al en HYV A lllfemational Manual 
4. Check all valuta codes 
5. Creeer CCATPURC-script voor HYV A lllfemational 
6. Installeer A WLAN op harddisk of netwerk bij dochter 
7. Creeer twee directories onder SERA bij de dochters: \send\int en \rec\int 
8. Creeer directory FREESTOC.P AR voor automatisch inboeken ontvangsten 
9. Print alle inkooporders van de dochter naar Imemational 

Bij HYV A /11tematio11al: 
10. Vul huidige datum in voor het bestand CCATSHIP.PAR voor de 'nieuwe' EDI-dochter 
11. Creeer directory FREESTOC.PAR voor de 'nieuwe' EDI-dochter 
12. Creeer CCAT-scripts voor de 'nieuwe' EDI-dochter 
13. Verwijder alle bestaande inkooporders van de 'nieuwe' EDI-dochter 

Bij HYV A-dochter: 
14. Activeer EDI-scripts 
15. Na ontvangst print overzicht niet bevestigde inkooporders (L71 l) 
16. Controleer alle inkooporders via het overzicht uitstaande inkooporders (A676) 

Bij HYV A lnte111atio11al: 
17. Activeer CCAT en accepteer alJe inkooporders 
18. Overzicht L 711 en L 714 van de niet-bevestigde inkooporders moet Ieeg zijn. 
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Bijlage 7. Financiele toetsing voor invoering EDI-leveranciers 

De financiele berekening is gebaseerd op de integratie van zes leveranciers op het EDI-netwerk 
voor alle inkooporders. Het kostenvoordeel zal nog grater warden als de factuurstroom ook via het 
EDI-netwerk gaat lopen. De ontwikkelde software is reeds in staat de inkooporders en facturen te 
verwerken tot een EDIFACT-file of weer op te vragen in het eigen systeem vanuit een EDIFACT 
formaat. 

Enkele kostenposten voor de invoering van EDI: 
* Ontwikkelen applicatieprogramma voor EDIFACT formaat 

Kosten: f 6000,00 (vertalings- en communicatie-software; lineair afschrijven over 3 jaar) 
Kosten: f 1000,00 Uaarlijkse onderhoudskosten) 
Kosten: f 3000,00 Uaarlijkse contributie BAN-Nederland) 
Kosten: f 2500,00 (entree-geld; lineair afschrijven over 3 jaar) 

* Aansluiting op elektronische postbus 
Kosten: f 500,00 (entreegeld plus gebruikersprogramma; lineair afschrijven over 3 jaar) 
Kosten: f 26,25 (rnaandelijkse bijdrage, exclusief gesprekskosten) 

Enkele kostenposten in de huidige situatie: 
* Handmatige controle inkooporders 

- per orderregel: 
- uurloon lnkoop: 

2 minuten (0,0333 uur); 
f 55,00; 

- gemiddeld aantal orderregels per maand: 
* Printen van de inkooporder: 

zie tabel B6.1 tot en met B6.13. 
f 0,20 

T b I B61 B lfr a e . este equentte en et aanta or errege s per maan voor unente . . h 1 d d 

jMaand 19 Is 17 16 Is 14 13 
Freq. 16 14 21 22 28 19 31 
# regels 41 39 64 56 117 46 47 

Gemiddeld aantal orders per rnaand voor Pimentel: 23 stuks 
Gemiddeld aantal orderregels per rnaand voor Pimentel: 60 regels 
Jaarlijkse potentiele efficiencybesparingen = 60 x 1/30 x f55 x 12 = 

23 X f0,20 X 12 = 
Totaal: 

T b I B6 2 B lfr a e . este equentte en et aant or errege s per rnaan voor o . . h al d d P ld 

~:~, (\ 8 7 6 5 4 3 

8 15 13 26 26 15 26 
I# lines 11 33 17 40 43 25 50 

Gemiddeld aantal orders per maand voor Polder: 20 stuks 

er 

12 
26 
53 

f 1320 
f 55 
f 1375 

2 

35 
63 

I l 
29 
71 

1 

20 
79 

I 
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Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Polder: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

40 regels 
f 900 

T b I B6 3 B I.fr a e . este equentle en et aant or errege s per maan voor yi rocar . . h al d d Hd 
I Maand 19 Is 11 16 Is 
Freq. 44 15 31 40 29 
# lines 395 193 294 284 314 

Gemiddeld aantal orders per maand voor Hydrocar: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Hydrocar: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

14 13 
31 33 
269 277 

33 stuks 
283 regels 
f 6300 

T b I B6 4 B t lfr a e . es e equen 1e en et aant or errege s per maan voor e u . . h al d d Hb 

jMaand 19 Is 11 16 Is 
Freq. 27 26 25 27 28 
# lines 58 45 65 43 51 

Gemiddeld aantal orders per maand voor Hebu: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Hebu: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

14 
25 
51 

13 
34 
61 

29 stuks 
56 regels 
f 1300 

T b I B6 5 B lfr a e . este equentle en et aant or errege s per maan voor . . h al d d PZB 

jMaand 19 Is 17 16 Is 
Freq. 40 14 32 37 31 
# lines 279 156 291 300 253 

Gerniddeld aantal orders per maand voor PZB: 
Gerniddeld aantal orderregels per maand voor PZB: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

14 13 
33 52 
270 270 

35 stuks 
263 regels 
f 5900 

12 
30 
235 

12 
31 
66 

12 
36 
275 

T b I B6 6 B I.fr a e . este equent1e en et aanta or errege s per maan voor asappa . . h l d d C 

I Maand 19 Is 11 16 Is 
Freq. 12 7 12 15 12 
# lines 93 24 56 63 74 

Gerniddeld aantal orders per maand voor Casappa: 
Gerniddeld aantal orderregels per maand voor Casappa: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

14 
8 
54 

13 
13 
67 

13 stuks 
67 regels 
f 1500 

12 
15 
64 

I 1 I 
40 
282 

I 1 I 
40 
64 

I 1 I 
41 
277 

I 1 I 
24 
110 
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T b 186 7 B lfr a e . : este equent1e en et aanta or errege s per rnaan h I d 

Maand 9 8 7 6 5 4 
Freq. 21 13 22 22 29 20 
# lines 68 49 43 63 73 58 

Gemiddeld aantal orders per maand voor Cleton & Meijer: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Cleton & Meijer: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

d voor Cl eton &M .. e11er 

3 
19 
57 

20 stuks 
58 regels 
f 1300 

2 
20 
61 

1 
14 
50 

T b 186 8 B lfr a e . este equentle en et aant or errege s per maan voor ly1 rau me neumat1e . . h al d d H d d" P "k 

I Maand /9 Is 17 /6 Is 
Freq. 9 8 13 11 15 
# lines 18 13 25 27 49 

Gemiddeld aantal orders per maand voor Hydraudine: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Hydraudine: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

14 
15 
27 

/3 
9 
12 

11 stuks 
25 regels 
f 575 

T b 186 9 B lfr a e . este equent1e en et aanta or errege s per maan voor u . . h l d d N be 

l!Maand 9 8 7 6 5 
Freq. 7 7 12 8 9 
# lines 11 14 55 21 22 

Gemiddeld aantal orders per rnaand voor Nube: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Nube: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

4 
8 
11 

3 
16 
41 

10 stuks 
25 regels 
f 575 

T b I 86 10 B lfr a e . este equent1e en et aanta or errege s per maan voor ot . . h I d d SI bo 

/Maand /9 Is 17 /6 Is 
Freq. 7 4 4 8 3 
# lines 32 18 21 31 18 

Gemiddeld aantal orders per rnaand voor Slotboom: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Slotboom: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

14 
6 
23 

/3 
10 

35 

6 stuks 
25 regels 
f 550 

l2 I l 
11 7 
38 18 

2 1 
10 9 
26 21 

om 

l2 I 1 
8 7 
32 19 

I 
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T b I B6 11 B lfr a e . : este equent1e en h 1 d et aanta or errege s oer maan d voor AMCA 

Maand 9 8 7 6 5 

Freq. 4 6 6 8 8 
# lines 29 34 38 49 29 

Gemiddeld aantal orders per maand voor AMCA: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor AMCA: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

4 

9 
33 

3 

10 
43 

8 stuks 
42 regels 
f 900 

T b I B6 12 B lfr a e . este equent1e en et aant or errege s oer rnaan voor . . h al d d D 

Maand 9 8 7 6 5 

Freq. 0 2 3 2 2 
# lines 0 8 25 3 12 

Gemiddeld aantal orders per maand voor Dowty: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Dowty: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

4 

1 
1 

3 

4 
29 

2 stuks 
12 regels 
f 265 

2 

8 
55 

p 1 owty olypac 

2 

3 
14 

T b I B6 13 B lfr a e . : este equent1e en h et aant al d or errege s per rnaan d voor Lo nestar 

IMaand 19 Is 17 16 Is 
Freq. 0 2 0 I 1 
# lines 0 28 0 7 14 

Gemiddeld aantal orders per rnaand voor Lonestar: 
Gemiddeld aantal orderregels per maand voor Lonestar: 
Jaarlijkse potentiele efficiency besparingen: 

14 
I 
l 

13 
2 
5 

2 stuks 
16 regels 
f 355 

12 
5 
39 

1 

11 
68 

1 

4 
19 

I l 
8 
47 
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Bijlage 8. Algemene infonnatie potentiele EDI-leveranciers 

De bestelfrequentie en het aantal orderregels per leverancier is reeds in bijlage 7 beschreven. 
Hieronder volgt slechts algemene inforrnatie van de potentiele EDI-partners. 

Leverancier: Hebu B.V. 
Code leverancier: 331450 
Stad en land: Krirnpen aan de IJssel, Nederland 
Automatiseringsgraad: Redelijk 
Bereidheid: Matig 
Artikelbestand: Standaard 

Leverancier: Pimentel Fasteners B.V. 
Code leverancier: 365110 
Stad en land: Mijdrecht, Nederland 
Automatiseringsgraad: Zeer hoog 
Bereidheid: Zeer hoog 
Artikelbestand: Standaard 

Leverancier: Pederzani & Zini S.P.A. (PZB) 
Code leverancier: 064430 
Stad en land: Bologna, Italie 
Automatiseringsgraad: Redelijk 
Bereidheid: Redelijk 
Artikelbestand: Groot en veel standaard 

Leverancier: Hydrocar S.P.A. 
Code leverancier: 037710 
Stad en land: Nanantola, Italic 
Automatiseringsgraad: Goed 
Bereidheid: Goed 
Artikelbestand: Zeer groot en veel standaard 

Leverancier: Casappa S.P.A. 
Code leverancier: 015640 
Stad en land: Cavalli Di Collecchio, ltalie 
Automatiseringsgraad: Redelijk 
Bereidheid: Goed 
Artikelbestand: Groot en veel standaard 
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Leverancier: Cleton & Meijer B.V. 
Code leverancier: 315950 
Stad en land: Vlaardingen, Nederland 
Automatiseringsgraad: Goed 
Bereidheid: 2.eer hoog 
Artikelbestand: Relatief klein en standaard 

Leverancier: Polder Staalconstructies 
Code leverancier: 366220 
Stad en land: Emmeloord, Nederland 
Automatiseringsgraad: 2.eer laag 
Bereidheid: Goed 
Artikelbestand: Weinig standaard 

Leverancier: 
Code leverancier: 
Stad en land: 

Hydraudine Pneumatiek 
338008 
Rotterdam, Nederland 

Automatiseringsgraad: ? 
Bereidheid: ? 
A1tikelbestand: Redelijk standaard 

Leverancier: Nube lntemational B.V. 
Code leverancier: 359660 
Stad en land: Mijdrecht, Nederland 
Autornatiseringsgraad: ? 
Bereidheid: ? 
Attikelbestand: Standaard 

Leverancier: Slotboom Plaatwerk B.V. 
Code leverancier: 376950 
Stad en land: Katwijk, Nederland 
Automatiseringsgraad: ? 
Bereidheid: ? 
Artikelbestand: Standaard 

Leverancier: AMCA 
Code leverancier: 301430 
Stad en land: Ten Post, Nederland 
Autornatiseringsgraad: ? 
Bereidheid: ? 
Attikelbestand: Standaard 
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