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HOLEC 

Dit verslag is mede tot stand gekomen door het beschikbaar stellen van kennis en 
informatie door Holec Middenspanning B.V. 
Deze kennis en informatie blijft eigendom van Holec Middenspanning B.V. en is 
uitsluitend bedoeld om de opgedane kennis van de betreffende stagiaire in het kader van 
de leeropdracht te kunnen beoordelen en is daarom aan de hieronder vermelde 
voorwaarden. 

1. De informatie en/of kennis is uitsluitend beschikbaar voor de, door de betreffende 
leerinstelling aangestelde persoon of personen die met de begeleiding en de 
bovenbedoelde beoordeling van de stagiaire zijn belast. 

2. Indien Holec Middenspanning B.V. dat aangeeft, dient de betreffende informatie en/of 
kennis strikt vertrouwelijk te worden behandeld. 

3. Het vertrouwelijke karakter van de informatie en/of kennis kan pas worden opgeheven 
nadat de betreffende leerinste111ing op een daartoe strekkend verzoek schriftelijk 
toestemming heeft verkregen van Holec Middenspanning B.V. 

4. Het verslag waarin de informatie en/of kennis is vervat, blijft in principe eigendom 
van Holec Middenspanning B.V. 

5. De stagiaire en de 1. bedoelde persoon of person en zijn verantwoordelijk voor de 
naleving van de hier vermelde voorwaarden. 
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Voorwoord 

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van een afstudeeronderzoek bij Holec Midden
spanning B.V. als afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Uni
versiteit Eindhoven. Een aantal personen heeft het mogelijk gemaakt dat dit heeft kunnen 
plaatsvinden. 
Allereerst wil ik daarom de ·heer Bakker bedanken voor het creeren van de afstudeerplaats bij 
Holec Middenspanning en de begeleiding. Daarnaast wil ik het gehele projectteam bedanken 
voor de steun en opbouwende kritiek die ik heb mogen ontvangen en in het bijzonder de 
werkgroep PCON voor hun specifieke rol daarin. 
De heren Hegge, Van Ooijen en De Ron wil ik graag bedanken voor de input die zijn gedu
rende het onderzoek geleverd hebben en voor het zitting nemen in de beoordelingscommissie. 
Mijn familie en het dispuut Apocalypse bedank ik voor de morele steun gedurende de week
einden en de ontnuchterende commentaren als ik weer naar Hengelo vertrok. 
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Abstract 

Product configuration allows for customization of products to meet customer requirements. 
Within BAAN's ERP-software this can be done through the use of an automated question and 
answer procedure. This procedure is based on generic Bill-of-Materials theory. This theory is 
used here to construct a generic Bill-of-Materials which is in accordance with the require
ments at Holec Middenspatining B.V. These requirements and the resulting generic Bill-of
Materials will be the topic of this thesis. 

Productco11jiguratie bij Holec Midde11spa1111i11g B. V. vii 



HOLECH-1 

Sam en vatting 

Dit verslag beschrijft een onder2oek naar geautomatiseerde productconfiguratiesystemen ge
baseerd op generieke stuklijsten. Het is uitgevoerd bij Holec Middenspanning B.V. (HM). 
HM is een werelwijd opererende producent en leverancier van schakelsystemen voor midden
spanningstoepassingen. Het bedrijfbehoort tot het in 1995 opgerichte Holec Holland N.V. De 
producten van HM worden gebruikt in het distributie- en verdeelnetwerk tussen elektriciteit
scentrale en eindverbruiker. De schakelinstallaties van HM 2ijn gebaseerd op vacuilmtechno
logie. Het uiteindelijke in- en uitschakelen van de stroom gebeurd in een vacuilmbuis, waar
door de afstand tussen de contacten klein kan 2ijn. HM is een relatief kleine producent van 
dergelijke apparatuur, maar kan 2ich daardoor ten aan2ien van klantspecifieke wensen flexi
beler opstellen dan de concurrentie. 

In het kader van een toekomstige beursgang heeft de directie van Holec Holland een aantal 
projecten opgestart om de efficiency van de bedrijfsprocessen te verbeteren. Tevens is men 
voomemens de organisatie als geheel meer marktgericht te laten opereren en het bedrijf om te 
vormen van een traditioneel, elektro-technische ondememing naar een "global player". 
Voor HM 2ijn de volgende doelen gesteld: 

► Reductie van het werkapitaal, 
► Verbetering van de logistieke prestaties, 
► Reductie van de kosten voor de informatievoor2iening. 

De voorraden en het onderhanden werk moeten worden teruggebracht, terwijl tegelijkertijd de 
leverbetrouwbaarheid moet worden verhoogd bij een verlaging van de doorlooptijden. Dit 
vereist een aan2ienlijke verbetering van de logistieke aansturing van het voortbrengingspro
ces. Het bedrijfsinformatiesysteem waar HM momenteel mee werkt, is in eigen beheer ont
wikkeld. Door de vele toevoegingen van functionaliteit die in de loop der tijd hebben plaats
gevonden, is het een onover2ichtelijk systeem geworden. De onderhoudskosten van een der
gelijk systeem 2ijn erg hoog. Daarom is er besloten een standaard ERP-pakket aan te schaf
fen. De keu2e is gevallen op BAAN-IV, omdat het een logistiek pakket is dat kan voldoen aan 
de logistieke eisen van HM en tevens een productconfiguratie module bevat. HM meent de 
doorlooptijden van het voortbrengingsproces voor de diverse productlijnen te kunnen verbete
ren door een 20 vroeg en 20 volledig mogelijke specificatie van een schakelsysteem voor een 
klantorder. Dit hoopt men te kunnen bereiken door middel van geautomatiseerde productcon
figuratie. 

De opdracht behorende bij dit afstudeeronder2oek is dan ook de productconfiguratie (PCF) 
module van het BAAN-IV pakket in te richten voor HM. Aan de hand van de generieke stuk
lijsttheorie wordt een concept voor de generieke productstructuur bepaald en een algemene 
werkwij2e vastgelegd, waarmee alle productlijnen van HM kunnen worden ingevoerd in de 
PCF-module. Belangrijk hierbij 2ijn de karakteristieken van het product en het voortbren
gingsproces, alsmede de eisen die binnen de organistaie van HM bestaan ten aan2ien van een 
geautomatiseerd productconfiguratiesysteem. Daamaast moet rekenning worden gehouden 
met de mogelijkheden voor integratie met andere (informatie-)systemen bij HM. 

De productlijn die in dit onder2oek centraal 2al staan is de SVS-productlijn. Dit is een com
pact vacuilmschakelsysteem, dat goed in de markt ligt en relatief jong is. Het is functioneel 
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opgebouwd. Ell<e hoofdfunctie wordt gerepresenteerd door een veld. Een veld kan als functie 
hebben het schakelen van de stroom, het meten aan de stroom, etc. Een veld is opgebouwd uit 
gietstukken die de ingegoten stroomvoerende delen bevatten en een schakelmechaniek. Een 
schakelinstallatie kan bestaan uit meerdere delen, de zogenaamde moten en is opgebouwd uit 
een primair en een secundair gedeelte. Het primaire gedeelte van de installatie bevat de 
stroomvoerende onderdelen. Het secundaire gedeelte van een installatie bevat alle toevoegin
gen op een veld die te maken hebben met secundaire functies als meting, bediening, etc. Het 
voortbrengingsproces van de SVS-productlijn is opvolging van processtappen waartussen 
zich geen beheerste voorraadpunten bevinden. In onderstaande figuur is dit proces en de op
bouw van een installatie weergegeven. 

, subs/ [__'-.J o bouw 
, mechan. f /] P 
,___j ' 

wikkeling 
i trafo's 

samen- t---"-.i tussen- ~ schakel- ~ ""-.: prim~ire c::::'.;- .,.- ~ ~ ~v 
bouw r .,,-'I montage r-,/ proef l / 1 keunng 1~ montage ~ keunng h 

. 1__J 1___ .___ _ __ , ,__ '___j 

KOOP 

veld moot primair secundair 

De eerste twee processtappen leiden tot een zogenaamd basisveld. Dit is een veld met een be
paalde functie volgens een standaard specificatie, bijvoorbeeld qua toegestane spannings- en 
stroomwaarden. Met deze basisvelden wordt een klantspecifieke installatie opgebouwd. 
Het KlantOrder OntkoppelPunt (KOOP) ligt dus na de opbouw van de basisvelden. Basisvel
den worden niet op voorraad gehouden. Voor een 
generieke productstrutuur is het belangrijk het punt 
te bepalen waarop de variatie in eindproducten mi
nimaal is. Dit punt staat bekend als het "neck-of
the-glass". Van daaruit wordt de generieke pro
ductstructuur opgebouwd. In nevenstaande figuur is 
dit weergegeven. De variatie die ontstaat in de 
eindproducten wordt gevangen in generieke artike
len die voor iedere order opnieuw worden bepaald. 

Zoals gezegd wordt de generieke productstructuur 
tevens bepaald door de wensen en eisen die opge
legd worden door de organisatie. Omdat de afdeling 
Verkoop in het voorbereidend traject van een order 
veel werk moet steken in de specificatie, wil men 
dat de PCF-module het offerte- en ordertraject moet 

I 
Levels in 
product 
structure 

End-products 

Components 
Variety 

kunnen ondersteunen. De generieke productstructuur moet de offerteteksten en andere ver
koopondersteunende documenten kunnen genereren. De tijd waarin een orderspecificatie in 
de PCF-module kan worden ondergebracht, mag geen onacceptabel deel van dit traject gaan 
vormen. De afdeling Logistiek is vooral gebaad bij een zo vroeg mogelijk inzicht in de mate
riaal- en capaciteitsbehoefte van een offerte. De afdeling Productie accepteert vanwege het 
"flow"-karakter van het voortbrengingsproces alleen een minimaal aantal productieorders per 
klantorder. De klantspecifieke ontwikkeling van onderdelen van een installatie moet kunnen 
worden aangestuurd vanuit de PCF-module . 
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Op basis van het voortbrengingsproces en de eisen die gesteld zijn door de organisatie is een 
aantal eisen opgesteld, waaraan de generieke productstructuur moet voldoen. Om de afdeling 
Verkoop tegemoet te komen zijn er eisen geformuleerd ten aanzien van de snelheid, waarmee 
een specificatie kan warden vastgelegd en/of kan warden gewijzigd. 
Het aantal productieorders <lat door de generieke productstructuur wordt gegenereerd, is ge
minimaliseerd door de toepassing van generieke phantom artikelen. Deze artikelen genereren 
vanwege hun aard geen productieorders. De eisen van de afdeling Logistiek zijn aan de eisen 
voor de generieke productstructuur toegevoegd. 

De generieke productstructuur zal zo veel mogelijk geent warden op de structuur zoals die 
ontstaat tijdens het voortbrengingsproces. De leidend "view" die gehanteerd wordt, is de as
semblage-view. Deze structuur kan het meeste van de eisen inwilligen. 
De generieke productstructuur zal vanwege het karakter van het voortbrengingsproces ge
splitst warden in een primair en een secundair gedeelte. Onder deze laag vindt een opsplitsing 
plaats in moten en velden. In de volgende figuur is <lit basis concept weergegeven. 
De functie van een veld kan warden uitgebreid. Hiervoor bestaat een aantal functies die op 
basis van de hoof dfunctie van een veld 
we! of niet kunnen warden gekozen. De 
mogelijke configuratie van een dergelijke 
functie kan ook afhangen van de functie 
van een veld. Voorbeelden zijn bijvoor
beeld een stroomtransformator of een ka
belaansluiting. De generieke product
structuur die hierbij hoort, wordt geken
merkt door eenzelfde opdeling. In een in
stallatie komen altijd meerdere velden 
voor, meestal verdeeld over meerdere 
moten. In onderstaande figuur is deze her-

F 

lnstallatie 

Primair 

Moot 

Veld 

I F I F I F F 

Secundair 

Moot 

Veld 

I F I F I F 

halingsgraad weergegeven. Belangrijk is <lat de herhaling van moten en velden voor het pri
maire en secundaire gedeelte van de installatie gelijk zijn. 

niveau 1 lnstallatie 

I s,rn:odai, I 
I 

niveau 2 ~ 
I 

niveau 3 
Moot Moot Moot Moot 

Primair Primair Secundair Secundair 

niveau 4 
Veld Veld Veld Veld 

Primair Primair Secundair Secundair 

Een installatie kenmerkt zich door de technische kenmerken, de structuur bepalende kenmer
ken en de functionele kenmerken. De technische kenmerken van een installatie zijn bijvoor
beeld de bedrijfsspanning, de isolatiespanning en de maximale korte duurstroom. Deze ken
merken gelden voor de gehele installatie. Dit betekent <lat ze op niveau 1 in de generieke pro
ducstructuur al vastgelegd kunnen warden voor een order. De waarden van deze kenmerken 
zijn dan op alle lagere niveaus bekend. De structuur bepalende kenmerken leggen de structuur 
van een installatie vast, <lat wil zeggen de indeling in moten en velden. Deze gelden ook voor 
een hele installatie, omdat deze indeling voor het primaire en secundaire gedeelte gelijk moet 
zijn . De structuur bepalende kenmerken leggen ook de verdeling van functies op het niveau 
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van veld vast.(ri"iveau 4). De functionele kenmerk leggen de toegevoegde functies op veldni
veau vast. 

In de PCF-module van BAAN-IV warden deze kenmerken aangeduid als productkenmerken. 
Productkenmerken kunnen warden gekoppeld aan generieke artikelen. Het invullen van een 
waarde voor de productkenmerken van een generiek artikel is het configureren van <lat artikel. 
Om de afdeling Verkoop tegemoet te komen is er zoveel mogelijk voor gezorgd dat het aantal 
productkenmerken, dat moet warden ingevuld, zo minimaal mogelijk is. Dit is bereikt door de 
niveaus te bepalen waarop de diverse kenmerken hun maximale bereik hebben over lager ge
legen artikelen, zodat ze voor al die artikelen al een waarde hebben. Dit is het principe van 
overerving van productkenmerkwaarden. Omdat er een grate herhalingsgraad in velden in de 
installaties zit, is er een "horizontale" kopieerfunctie in de PCF opgenomen die voor velden 
met dezelfde (hoofd)functies de waarden van de productkenmerken kopieert. Tevens is een 
productkenmerk opgenomen, waardoor het voor de verkoper altijd mogelijk is om terug te 
vinden waar hij in de installatie bezig was met configureren. 

In de generieke productstructuur zijn de generieke artikelen "moot"en "veld" phantoms. Dit 
betekent dat voor deze generieke artikelen geen productieorders warden gegenereerd. Het me
rendeel van de functionele toevoegingen op veldniveau zijn eveneens phantom, met uitzonde
ring van de stroomtransformatoren die intern gewikkeld moeten warden. Het aantal produc
tieorders is dus geminimaliseerd, terwijl wel de volledige specificatie van het (standaard) 
materiaal bekend is. 
Zoals gezegd warden veel van de samenstellende onderdelen van een SVS-installatie niet op 
voorraad gemaakt. Deze onderdelen zijn meestal technische functies die onderscheiden zijn 
door de afdeling Ontwikkeling en zijn opgenomen in de Technische Standaard. De onderde
len waaruit de PCF-module selecteert op basis van de specificaties, zoals die zijn ingegeven 
door de verkoper zijn onderdelen uit deze Technische Standaard. Omdat ze niet op voorraad 
warden gehouden, wil men er ook geen aanvulorders voor genereren. In BAAN-IV betekent 
dit dat deze artikelen eveneens phantom zijn. De stuklijst van een technische functie uit de 
Technische Standaard kan vanuit het assemblagegezichtspunt verdeeld zijn over meer dan een 
bewerking of processtap. Om aan de eis ten aanzien van de materiaal- en capaciteitsbehoefte 
te kunnen voldoen, is er een maatwerk programma ontwikkeld dat de materialen uit de techni
sche functie koppelt aan de juiste bewerkingsstap en groepeert onder de juiste productieorder. 
De verkregen productstructuur kan op deze manier aan de eisen voldoen. 

De integratie met ander HM-systemen beslaat vooral het gebied van de verkoopondersteu
ning. Vanuit de specificaties in de PCF-module wordt de bijbehorende offertetekst alsmede de 
verkoopprijs gegenereerd. De offertetekst is opgebouwd uit teksten die per generiek artikel 
warden samengesteld. Ten aanzien van de groepering en presentatie van de teksten bestaat 
een aantal eisen. Door de indeling in een primair en een secundair gedeelte zijn ook de speci
ficaties in tekst van de primaire en secundaire functies van een veld gescheiden. Door middel 
van een maatwerk programma is dit euvel verholpen. De teksten warden in BAAN-IV gege
nereert, waama ze warden overgehaald naar MS Word. Daar vindt de definitieve opmaak van 
de tekst plaats. De generieke productstructuur kan ook gebruikt warden om een-lijn schema's 
te genereren. Een een-lijn schema is een elektro-technische weergave van de functies en spe
cificaties van een installatie met behulp van symbolen. 

In dit verslag zijn de uitgangspunten van en de eisen aan een generieke productstructuur vast
gelegd. Deze zijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking met medewerkers van 
HM die op hun gebied de productkennis ten aanzien van de SVS-productlijn in huis hadden. 
De kennis van deze mensen bevindt zich voomamelijk in hun hoofden en is slecht gedocu
menteerd. Dit maakt de toegankelijkheid van deze kennis natuurlijk lastig. Voor het vervolg 
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van het implerrientatieproject moet vooral de technische kennis beter gedocumenteerd wor
den. De Technische Standaard kan zodanig ingericht worden dat de input voor de generieke 
productstructuur gemakkelijker wordt verkregen. Om de kennis rond de ontwikkeling van een 
generieke productstructuur vast te houden, is dit verslag geschreven en is een procedure opge
steld die de bouw moet ondersteunen. 

De organisatie van volgende projecten kan het best volgens een multidisciplinaire benadering 
worden opgezet. De input voor een generieke stuklijst is een afdelingsoverschreidende aan
gelegenheid. Beperkte invloed van bepaalde afdelingen kan leiden tot een onevenwichtige ge
nerieke productstructuur die te veel een bepaalde kant op wordt getrokken. 
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1. Een kennismaking met Holec Middenspanning 

1.1. Inleiding 

Holec Middenspanning is een wereldwijd opererende producent en leverancier van hoog
waardige producten en diensten voor openbare en industriele elektrische distributie. Het 
bedrijf richt zich op het ontwikkelen, produceren, leveren en onderhouden van producten en 
diensten op het gebied van schakelen, verdelen, besturen en beveiligen ten behoeve van 
elektrische en distributienetwerken. Om zich te onderscheiden van andere producenten stelt 
Holec Middenspanning zich jlexibel op om aan k/antorderspecifieke wensen te kunnen vol
doen. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de achtergrond, de werkzaamheden en de 
producten van Holec Middenspanning (HM). Vanaf het begin van haar bestaan is de organi
satie van HM veelvuldig veranderd. Om begrip te vormen voor de huidige vorm van de orga
nisatie van HM zal in onderstaande paragrafen een overzicht warden gegeven van de ont
staansgeschiedenis van Holec Holland N.V. waar HM deel van uit maakt. Paragraaf 1.2 be
schrijft het begin van de Holec historie. De verschillende structuurwijzigingen die de Holec 
organisatie in de tijd daama heeft ondergaan warden beschreven in de paragrafen 1.3 en 1 .4. 
Paragraaf 1.5 gaat dieper in op de huidige organisatiestructuur van HM. Daamaast wordt een 
aantal producten van HM behandeld en tevens de markten waar HM zich in beweegt. Para
graaf 1.6 gaat uitvoeriger in op een van de producten van HM; de SVS en paragraaf 1.7 be
schrijft het hoofdproces van HM. 

1.2. Historie van Holec NV 

De ondememing Holec NV (HOLding of Electro-technical Companies NV) is in 1963 ont
staan als overkoepelende ondememing voor een samenwerkingsverband tussen drie elektro
technische ondememingen. De HeemafNV, dat al een lange geschiedenis in Hengelo had 
doorlopen [bijlage 1], gaat samen met Hazemeyer BV en NV Elektra Smit. Dit samenwer
kingsverband staat bekend als de 'kleine Holec'. De grate Holec wordt zes jaar later opge
richt, wanneer ook Smit Transformatoren, dat was samengegaan met Coq Utrecht, zich bij de 
groep aansluit. In figuur 1-1 wordt de toenmalige structuur weergegeven. 

Holec NV 

Hazemeyer BV Heemaf NV Coq Utrecht Smit Nijmegen Elektro Smit 

figuur I-I De structuur van Holec N. V. vanaf 1969 
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De tweede helft van de zeventiger jaren staat in het teken van reorganisaties en saneringen. 
De Holec-groep blijkt dan een weinig homogene en loyale familie, waarbinnen cultuurver
schillen een grate rol spelen. Onder de druk van nieuwe wetgeving wordt het grate aantal 
B.V. 's waaruit de groep is opgebouwd ingeperkt. Er warden vier grate productgroepen opge
richt: 

Holec Machinegroep 
Holec Schakelaargroep 
Holec Transformatoren 
Holec Diversificatie 

De Holec Schakelaargroep wordt gevormd door Hazemeyer en Coq. De in Utrecht gevestigde 
firma Coq houdt zich voor Holec bezig met de productie van systemen voor hoogspannings
schakelaars. In Hengelo, bij Hazemeyer, ligt de nadruk van Holec op de midden- en laag
spanningsproducten. Deze Holecvestiging is verdeeld in twee takken; de ene tak produceert 
componenten en de andere tak systemen. Met componenten warden producten bedoeld die 
vrijwel geheel gestandaardiseerd zijn. Producten uit de systeemtak zijn veel meer aangepast 
aan klantorderspecificaties. De transformatoren warden gemaakt door de Holecvestiging in 
Nijmegen (Smit). Heemaf en Elektra Smit specialiseren zich in elektromotoren. 

1.3. De organisatiestructuur van 1991 tot 1995 

Eind 1989 is Holec N.V. overgenomen door de Koninklijke Begeman Groep. De ondeme
mingen van de Koninklijke Begeman Groep brengen industriele producten, systemen en dien
sten op de markt. De activiteiten zijn hierbij voomamelijk gericht op werktuigbouwkundige 
en elektrotechnische toepassingen. 
In de loop van 1991 werd Holec International B. V. gevormd. In figuur 1-2 wordt de structuur 
hiervan weergegeven. Binnen deze groepsmaatschappij zijn de Holec-vestigingen in Hengelo 
terug te vinden als Holec Systemen en Componenten B. V. Samen met haar zusterondeme
mingen in Duitsland, Frankrijk, het Verenigde Koninkrijk, Australie en enkele deelnemende 
ondememingen in Belgie en Spanje vormde ze de nieuwe B.V. De zusterondememingen 
dienden als handelskantoor voor Holec Systemen en Componenten maar konden oak eigen 
productiefaciliteiten hebben. 

Op 1 juni 1991 is binnen de ondememing een structurele verandering doorgevoerd. De struc
tuur van de ondememing veranderde van een technologiegeorienteerde of productgeorien
teerde indeling naar een meer marktgeorienteerde indeling. Dit heeft geleid tot een indeling in 
een aantal marktgerichte industriegroepen: 

Holec Hoogspanning 
Holec Middenspanning 
Holec Laagspanning 
Holec Algemene toe/evering 
Holec Power Protection 

(HH) 
(HM) 
(HL) 
(HAT) 
(HPP) 

HH produceert hoogspanningstoepassingen vanaf 50.000 Volt (50 kV). HM legt zich toe op 
systemen die een spanningsbereik hebben van 1 kV tot 50 kV en HL op producten die een 
spanningsbereik hebben dat onder de 1 kV ligt. HAT dient als toeleverancier van de verschil
lende Holec-ondememingen. Damaast levert HAT onderdelen aan niet Holec-ondememingen. 
HPP is gespecialiseerd in systemen voor een continue stroomvoorziening. 
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Holec Ltd. 
Engeland 

Holec GmbH 
Duitsland 

Holec International BV 

Holec LK OY 
Finland 

Holec Pty. 
Australie 

Hazemeyer SA 
Frankrijk 

Holec Inc. Hazemeyer SA 
Spanje 

Schreder
Hazemeyer 

Belgie 

Holec LK A/S 
Denemarken Verenigde Staten 

Holec Systemen & 
Componenten BV 

Holec Holec Holec Holec Holec 
Hoogspanning Mlddenspannlng Laagspannlng Power Protection Group Algemene Toelevering 

figuur 1-2 De structuur van Holec International B. V. 

1.4. De huidige structuur 

In december 1995 is het grootste deel van Holec International B.V. verkocht aan een groep 
Zwitserse investeerders: de Union Bank of Switserland (UBS). Twee onderdelen van Holec 
Systemen en Componenten B.V. zijn niet overgenomen door UBS: HH is als afzonderlijk on
derdeel verkocht en beet nu Elin Holec High Voltage. HPP behoort nu nog tot de Koninklijke 
Begeman Groep en heet nu Power Protection Group. 
UBS heeft de bedoeling om het aangekochte deel van Holec International B.V. op een zo kort 
mogelijke termijn naar de beurs te brengen. Daartoe is de naam van de organisatie verandert 
in Holec Holland N.V. (HHnv). HHnv is eigenaar van de naam en het Holec-logo. Dat bete
kent dat alle "oude" onderdelen van Holec N.V. en Holec International B.V. op den duur niet 
!anger de bedrijfsnaam Holec mogen hanteren. 

Door de ovemame is Holec Systemen en Componenten B.V. als zelfstandig onderdeel komen 
te vervallen. Er zijn drie afzonderlijke, industriele B.V.'s gevormd onder Holec Holland: 

Holec Middenspanning B. V 
Holec Laagspanning B. V 
Holec Algemene Toelevering B. V 

(HM) 
(HL) 
(HAT) 

De drie B.V.'s opereren zelfstandig en zijn zelf verantwoordelijk voor de behaalde resultaten. 
HM en HL hebben bijvoorbeeld ook niet de verplichting om benodigde onderdelen bij HAT 
af te nemen. De drie maken nu nog wel gebruik van een gezamenlijk inforrnatiesysteem, maar 
dat komt met de invoering van BAAN-IV bij HM te vervallen. 

De buitenlandse zusterondernemingen vallen onder deze B.V. 'sen moeten ook aan deze 
B.V. 's rapport uitbrengen. De laatste uitbreiding van de organisatie is een samenwerkingsver
band met een Chinese producent van schakelapparatuur; Zhenjiang. 

In figuur 1-3 staat de huidige organisatiestructuur weergegeven. 
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I 

Holec Holland NV ~· 
I 

Holec Laagspanning BV 
Nede~and 

Holec Algemene Toelevering BV 
Nede~and 

Holec Switchgear Ltd Holec A/S (LS-groep) 
Groot-Brittannie Denemar1<en 

Scheder-Hazemeyer NV 
Belgie 

Holec Energletechnlek BV 
Nede~and 

Holec Componenten BV 
Belgie 

Holec Low Voltage 
(Deutschland) GmbH 

Duitsland 

Galvano Hengelo BV 
Nede~and 

jiguur 1-3 De structuur van Holec Holland N. V. 

Holec Middenspanning BV 
Nede~and 

Holec Ply Ltd 
Australia 

Holec OY 
Finland 

Holec AB 
Zweden 

Holec A/$ MS-Groep 
Denemarken 

In totaal werken er ongeveer 1650 mensen bij Holec Holland N.V. Deze mensen zijn als volgt 
verdeeld over de industriegroepen: 

Holec Laagspanning 
Holec Middenspanning 
Holec Algemene Toelevering 
Buitenlandse vestigingen 
Staf 

±650 
±500 
±260 
±200 
± 40 

1.5. Holec Middenspanning B.V. 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op Holec Middenspanning B.V. als zelfstandige or
ganisatie en een aantal van haar producten. De organisatiestructuur van HM wordt toegelicht 
in paragraaf 1.5 .1 . Een overzicht van de producten, kerntechnologieen, concurrentie en 
markten volgt in de paragrafen 1.5.2 tot en met 1.5.5. 

1.5.1. Organistiestructuur 

Met de oprichting van Holec Holland N.V. is de huidige structuur van HM ontstaan. Deze is 
gevormd door een samenvoeging van Middenspanning Systemen, Middenspanning Compo
nenten, de Service organisatie en de ontwikkelingsafdeling van Midden- en Hoogspanning uit 
de oude structuur. De huidige organisatiestructuur staat in figuur 1-4 aangegeven. 

HM heeft zich als doe! gesteld een wereldwijd opererende producent en leverancier te zijn 
van hoogwaardige producten voor openbare en industriele elektrische distributie. HM wil <lat 
bereiken door zich zo flexibel mogelijk op te stellen naar de klant toe. Door een langdurige 
relatie met de klant op te bouwen hoopt men de continuiteit en de winst van HM te waarbor-
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gen. De concurienten van HM zijn veelal grate organisaties die standaard producten leveren. 
HM beweegt zich in een relatief kleine markt voor klantorderspecifieke schakelinstallaties. 

Het bestaansrecht van HM laat zich het best vertalen in de volgende doelstelling: 

I Het realiseren van k/ant(orderspecifieke) wensen, daar waar de grate concurrenten dit niet 
kunnen of will en. 

Klantorderspecifieke wensen kunnen zowel functionaliteit als levertijd betreffen. Dit alles 
moet warden ondersteund door een goed en duidelijk afgebakend productassortiment, dat snel 
en eenvoudig is aan te passen aan specifieke wensen van de klant. HM heeft dit willen berei
ken door haar productassortiment modulair op te zetten. Met behulp van de modulen kan een 
klantorderspecifieke installatie samengesteld warden. 

Controller 

",. ... ·-

,-
1 

- ~ 

Produktie 

Algemeen --Directeur 
!1 

'"' 

ru 
Secretariaat 

Office Management 

Service Organisatie Quality Assurance 

lnkoop, Logistiek 
en secundaire 

techniek 

Ontwikkeling en 
Engineering 

Personeel en 
Organisatie 

jiguur /-4 De strucluur van Holec Midde11spa1111i11g B. V. 

1.5.2. Producten 

Commercieel 
Directeur 

. "' 

Verkoop 
binnendienst 

A" 

I~ 
., 
i 
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HM is gespecialiseerd in het ontwerp en de fabricage van hoogwaardige schakelinstallaties 
voor middenspanningstoepassingen. De schakelinstallaties van HM vinden hun toepassing 
voomamelijk in het Nederlandse elektriciteitsdistributienet. Ze vorrnen de overgang tussen de 
hoogspanningmasten en het transforrnatorhuisje in de woonwijk. In figuur 1-5 staat de ener
gielijn van het distributienet weergegeven. 
De elektriciteit zoals die door het hoogspanningsnet wordt aangeleverd, wordt getransfor
meerd naar het middenspanningsgebied en vervolgens door een schakelinstallatie van Holec 
gevoerd. In veel gevallen zal dit een MMS-systeem zijn (Middenspanning Modulair Schakel
systeem). Vervolgens wordt de stroom verder afgetakt naar verdeelstations en transforrnator
huisjes. Systemen die hiervoor gebruikt warden zijn de SYS (Schakel Verdeel Systeem) en de 
Magnefix ( een systeem dat voor het schakelen gebruikt maakt van magnetische fixatie van de 
schakelaar). Achter een schakelinstallatie van HM "hangt" vaak een stadsdeel of een grate 
wijk. 
Daamaast vinden ze hun toepassing in industrieen met een hoog elektriciteitsverbruik. Holec 
producten vinden hun toepassing in de zware, proces- en petrochemische industrie, de lichte 
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industrie en grote utiliteitsgebouwen. De Nederlandse Spoorwegen zijn een in het oog sprin
gende afnemer van HM-producten. 

Een schakelinstallatie van HM is opgebouwd uit functies . Een functie wordt in de schakelin
stallatie gerepresenteerd als een zogenoemd "veld". Een veld is het eenvoudigst voor te stel
len als een kast. Een installatie is opgebouwd uit een aantal kasten met elk een specifieke 
functie. De functies die een veld kan aannemen zijn onder andere vermogensschakelaar, last
schakelaar of meting aan de stroom. Over de precieze inhoud van de diverse functies en de 
verdeling ervan over een installatie zal hier verder niet warden uitgeweid. 
De systemen van HM zijn zo opgezet dat het mogelijk is om bijna elke gewenste combinatie 
van velden te maken in een installatie, omdat bij het ontwerp ervan gestreefd is naar een zo 
groat mogelijke modulariteit. 

Energ1e J1jn 

■ 
-. 

figuur 1-5 De energ ielijn met HM producte11 

De schakelinstallaties van HM zijn gebaseerd op vacuiimtechnologie. Het daadwerkelijke 
schakelen vind plaats in een zo geheten vacuiimbuis. Dit is een vacuum gezogen keramische 
buis (linksboven in figuur 1-5), waarin zich twee koperen contactpunten bevinden die al dan 
niet contact maken. Een ander belangrijk onderscheid van HM ten opzichte van de concuren
ten is de toepassing van gietharstechnologie in de installaties. Alie stroomvoerende onderde
len van een installatie zijn dan gegoten in epoxyhars, zodat ze in principe aanrakingsveilig 
Z!Jn. 
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1.5.3. Kerntechnologien 

Beide genoemde technologieen behoren tot de kemtechnologieen van HM. Dit zijn technolo
gieen waarin HM een leidersrol vervult in de markt of die een belangrijk onderscheidend as
pect zijn voor HM: 

Vacuum- en gietharstechnologie 
Schakeltechnologie 
Systeemtechnologie 
Automatiseren (beheren, beveiligen, besturen) 
Service 

Met name de vaculimtechnologie is een technologie waarin HM zich onderscheidt, doordat 
HM hierin veel expertise heeft opgebouwd. HM voert in haar assortiment drie hoofdgroepen 
van producten en diensten. Elk van deze groepen is onder te verdelen in afzonderlijke pro
ductsoorten of producten. De eerste hoof dgroep is die van de schakelsystemen. Hierbinnen is 
een onderverdeling te maken in gietharsgei"soleerde schakelsystemen en luchtgei"soleerde 
schakelsystemen. Van de gietharsgei"soleerde schakelsystemen wordt een tweetal pro
ductsoorten gemaakt. Dit zijn de SYS en Magnefix. Van de luchtgei"soleerde schakelsystemen 
wordt eveneens een tweetal productsoorten geproduceerd. Dit zijn Unitole en MMS. 

De tweede hoofdgroep wordt gevormd door twee soorten schakelcomponenten: vaculimscha
kelaars en vaculimbuizen. Ten derde is er de hoofdgroep Service. Onder Service wordt ver
staan het opstellen, testen en installeren van schakelmaterieel, het onderhoud van schakel
materieel, het trainen van gebruikers voor het zelfstandig uitvoeren van onderhoud en de pro
ductie van incourante producten die een vervangingswaarde bezitten. 

1.5.4. Concurrentie 

De concurrenten van HM zijn voor het grootste deel zeer grote ondememingen die elk een 
groot marktaandeel hebben in hun eigen land. Bovendien opereren zij wereldwijd. Voorbeel
den van concurrenten zijn: 

Asea Brown Boveri 
Siemens 
Merlin Ger/in 
GEC Alsthom 
NIR Reyroll 

(Zwitserland/Zweden) 
(Duitsland) 
(Frankrijk) 
(Frankrijk) 
(Enge/and) 

HM ziet het als een voordeel dat ze relatief klein is ten opzichte van haar concurrenten, waar
door ze flexibeler kan inspelen op vragen van klanten. De ondememing vindt dat ze daardoor 
heel klantorderspecifiek kan produceren. De concurrenten worden over het algemeen gezien 
als minder flexibele ondememingen die een standaard productenpakket aanbieden. HM moet 
zich echter realiseren dat grotere ondernemingen niet per definitie minder flexibel zijn dan 
kleinere ondememingen. De producten van de concurrenten verschillen wat betreft de tech
nologie die wordt toegepast, of in de manier waarop de technologie wordt toegepast. De con
currenten maken voomamelijk gebruik van het inert gas SF 6 als isolatiemedium. Daamaast 

wordt ook giethars toegepast. HM gebruikt als isolatiemedium geen SF6, maar lucht, olie, va
cuum en giethars. Hierdoor heeft HM een milieutechnisch voordeel ten opzichte van haar 
concurrenten. Anders dan de concurrenten wordt bij HM het giethars gebruikt als construc
tiemateriaal en voor het omhullen van de stroomvoerende delen. 
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1.5.5. Markten 

De markten die HM met haar producten bedient, kunnen onderscheiden worden in drie markt
segmen~en of klantcategorieen. 

Het eerste segment wordt gevormd door de distributiebedrijven van elektrische energie. Dit 
zijn energiebedrijven die de producten gebruiken in samenhang met eigen verdeelinrichtin
gen. Een verdeelinrichting verdeelt en/of transformeert de elektriciteit. Binnen dit marktseg
ment is een splitsing aangebracht op basis van de betreffende verdeelinrichting. 
Het gemaakte onderscheid is als volgt: 

Sub-station 
Transformatorstation 
Hoofdstation 

Dit onderscheid is gemaakt, omdat de diverse producten van HM op verscheidene plaatsen in 
het distributienet kunnen worden ingezet. 
Het tweede segment bestaat uit de industriele markt. Deze markt bestaat uit bedrijven met een 
groot intern elektriciteitsvebruik. Het derde segment wordt gevormd door de ' original equi
pement manufacturers' (O.E.M.). Dit zijn de collegabedrijven van HM paneelbouwers die 
delen van producten of componenten van Holec toepassen in hun eigen producten, onder hun 
eigen naam. De product/markt combinaties staan aangegeven in tabel 1. De schakelsystemen 
zijn ondergebracht in de volgende productlijnen: Magnefix, SYS, MMS, en Unitole. De Mag
nefix en Unitole productlijnen zijn weer onderverdeeld in sub-productlijnen. Dat wil zeggen 
dat ze een onderscheidbaar en specifiek voortbrengingsproces hebben en herkenbaar zijn als 
apart product. Daarnaast is nog een drietal productlijnen onderscheiden, namelijk de vacuiim
buizen, de (losse) schakelaars en Service. 

Productlijn Distributic Distributic Ui,tributil• lndu,tric OI \I 
Suh-11rocluct ,uh-station tr:,fo st:ttion hooflhtation 

\larkt \ \lark! B \larkt (' \larl,t I> \larkt I 

Magnefix MD pmc-2 pmc-17 pmc-11.1 
MF pmc-2 pmc-17 pmc-11.1 

SVS pmc-9 pmc-17 pmc-11.1 
MMS pmc-4 pmc-17 
Vacuiimbuis pmc-11.3 
Unitole UP pmc-4 pmc-17 

UT pmc-4 pmc-17 pmc-11.1 
UR pmc-4 pmc-17 pmc-11.1 

Schakelaars Compact pmc-11.2 
Standaard pmc-11.2 
MMS pmc-11 .2 

Service HS-Capitole pmc-9 pmc-4 pmc-17 
Opstellen pmc-12 pmc-12 pmc-12 pmc-13 
Productie pmc-12 pmc-12 pmc-12 pmc-13 
Onderhoud pmc-12 pmc-12 pmc-12 pmc-13 

label I Product/Marki Combinalie matrix 

HM is pas na de overname door UBS gebruik gaan maken van product/markt combinaties. De 
omzet werd voorheen altijd per productlijn gerapporteerd. Onder druk van de beursgang is 
een nadere specificatie van de resultaten geeist. 
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In tabel 2 is de omzet van HM in 1995 en 1996 weergegeven per productlijn. De gepresen
teerde getallen zijn relatief. De "cash cow" van HM is de Magnefix-productlijn. Deze lijn be
staat al 40 jaar en de simpelste van de HM-schakelinstallaties. De Capitole-productlijn staat 
aan het eind van haar leven en wordt uitgefaseerd. De omzet per productlijn is over het alge
meen gedaald, maar over het geheel gestegen. De toename van het aandeel van de SVS
productlijn in de omzetstijging is opmerkelijk te noemen. Het is momenteel gestegen tot bijna 
een kwart van de omzet. Het is een relatief nieuw schakelsysteem dat nog aan het begin van 
haar product-life cycle staat. 

Omzetverdeling HM per product-
lij11 

Productlijn 1995 1996 
Capitole 15,5 14,3 
Unitole 16,3 13,2 
MMS 2,8 2,9 
Schakelaars 3,5 2,6 
Vacuilmbuizen 3,4 3,9 
svs 13 ,8 24,7 
Magnefix 29,8 28,4 
Service 14,9 14,7 

Totaal HM 100 104,7 

tabel 2 Omzetverde/ing Holec Middenspanning in 1995 en 1996 per productlijn 

1.6. Het product SVS 

In dit onderzoek zal de focus liggen bij de SVS-productlijn van HM. In deze paragraaf zal 
daarom alvast een korte introductie plaatsvinden van dit product. 

De SVS-productlijn omvat een geheel gesloten, epoxyharsgei'soleerd schakelsysteem met 
vaste vacuilmonderbrekers. Dit wil zeggen dat de schakelaars niet uitneembaar zijn en dat de 
stroomvoerende onderdelen zijn gegoten in giethars. De ontwerpfilosofie van de SVS
productlijn is geweest om een zo compact mogelijk en toch breed toepasbaar schakelsysteem 
te ontwikkelen. De isolatie van stroomvoerende onderdelen heeft geleid tot een aanrakings
veilig systeem dat voldoet aan de internationale eisen. Het is ontwikkeld voor het midden
spanningsgebied tot en met 24 kV. 

Een SVS-installatie bestaat uit een combinatie van velden die functioneel zijn samengesteld 
uit hoofdcomponenten zoals vermogensschakelaars, lastschakelaars, meetvelden, de stroom
voerende hoofdrails en kabelaansluitingen. Het systeem is zeer geschikt voor schakel- en ver
deelinrichtingen in distributienetten van elektriciteitsbedrijven. 

SVS is een van de nieuwere en lichtere schakelsystemen van HM en ligt erg goed in de markt. 
De vraag naar SVS-systemen groeit nog steeds en inmiddels is HM begonnen met de ontwik
keling van een SVS-systeem dat geschikt is voor een hogere belastingstroom. Afnemers van 
de SVS zijn erg gecharmeerd van de compacte uitvoering van een schakelsysteem als de 
SVS-productlijn, maar willen dit kunnen gebruiken in zwaardere toepassingen. 
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1.7. Het hoofdproces van HM 

Het hoofdproces voor de voortbrenging van de 
producten en diensten van HM wordt weerge
geven in figuur 1-6. 
Het proces start bij een klant waar de interesse 
in ~-producten gewekt is. Deze klant onder
gaat het proces van contractbeoordeling. Het 
doel van dit proces is te waarborgen dat alleen 
opdrachten worden aanvaard, waarbij alle ei
sen die door HM zijn vastgelegd ten aanzien 
van klanten en de specificatie van klantwensen 
zijn gedefinieerd en vastgelegd. De contract
beoordeling valt uiteen in twee fasen; de of
fertefase en de orderfase . In de offertefase 
wordt bepaald of een offerte wordt uitgebracht 
en eventueel wordt een offerte verantwoorde
lijke aangesteld. De orderfase bevat een con
trole op de overeenkomsten tussen de order en 
de offerte en de voorbereiding van andere af
delingen op de start van de order. Deze fasen 
zullen in hoofdstuk 3 verder worden bespro
ken. 
Voor geaccepteerde orders worden de nodige 
documenten aangemaakt en vindt registratie in 
het bedrijfsinforrnatiesysteem plaats. 
Een aantal orders behoeft klantorderspecifieke 
engineering. Speciale wensen ten aanzien van 
de standaard HM-installaties worden in het 
proces 'ontwikkeling t.b.v. klantorders' gerea
liseerd. De werkzaamheden die ontstaan naar 
aanleiding van de order worden ingepland en 
geregistreerd in het bedrijfsinforrnatiesysteem. 
De werkvoorbereiding is er op gericht de be
werkingsvolgorde te optimaliseren. Daarnaast 
wordt er vastgelegd welke tekeningen of mon
tage- en beproevingsinstructies moeten worden 
geraadpleegd. De benodigde materialen en dien
sten worden ingekocht en er wordt er op toege
zien dat deze gedurende de verwerking ervan 
niet in kwaliteit achteruit gaan. De aan de order 
gerelateerde installatie wordt vervolgens geas-

HOLECH-1 

( 

\ 
Klant 

I Contractbeoordeling 

Planning 

Werkvoorbereiding 1 

Verwerving materialen 1 
en diensten 

Behandellng van 
goederen 

Productie en 
assemblage 

Keuring , beproeving 
en verzending 

lnstallatie en in bedrijf 
stalling 

/ Kl ant }.--\ _____ / 

Ontwikkeling t .b .v. 
klantorders 

Door de klant 
toegeleverd 

Onderhoud en 
reparatie 

jiguur 1-6 Hoofdproces HM 

sembleerd. Installaties worden tijdens en na productie gekeurd en beproefd. Mocht de klant 
<lat wensen dan kan hij daar zelf bij aanwezig zijn. Goedgekeurde installaties kunnen worden 
verzonden naar de klant alwaar HM zorg draagt voor de correcte installatie ter plaatse en de 
installatie in bedrijf stelt. 
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2. Probleemstelling 

Dit hoofdstuk zal de aanleiding van dit afstudeeronderzoek beschrijven, alsmede de opdracht
formulering en de onderzoeksopzet. In paragraaf 2.1 wordt de aanleiding uitgediept, paragraaf 
2.2 geeft de opdrachtformulering weer zoals die is opgesteld door HM bij aanvang van het 
onderzoek en de daama volgende paragrafen gaan in op de structuur van het onderzoek. 

2.1. Aanleiding 

Holec Middenspanning heeft zich een aantal doelen gesteld ten aanzien van de te verwachte 
ontwikkeling van het bedrijf en het bereiken van efficiencyverbetering. In het strategisch plan 
voor 1995 tot 1999 staat een aantal hoofdpunten uit het veranderingsproces vermeld: 

► het richten van de focus van de organisatie van technologie (product) naar de markt (klant), 
► het ontwikkelen van nieuwe producten tot life-style maken, 
► een proces op gang brengen om een nationaal werkend en denkend "bedrijf' te transforme-

ren naar "global player", 
► een accentverlegging door alle disciplines heen van "make" naar "buy", 
► producten aanpassen/ontwikkelen voor lokale assemblage, 
► het ontwikkelen van ondememerschap. 

De nadruk ligt op het omvormen van HM van een "traditioneel" bedrijf in de elektrotechni
sche industrie naar een modeme ondememing. Die modeme uitstraling moet dan vooral zijn 
uiting vinden in de algemene opinie die bestaat ten aanzien van het bedrijf en de benadering 
van de klanten van HM. 

I Naar buiten toe wil HM klantgerichtheid uitstralen. HM denkt vanuit de k/ant en zoekt van
uit de eigen deskundigheid naar de beste oplossingen voor zowel de klant als HM. 

Dit moet mogelijk warden gemaakt door een goed een duidelijk afgebakend productassorti
ment, dat snel en eenvoudig is aan te passen aan specifieke wensen van de klant. Gedacht 
wordt hierbij aan een modulaire opbouw van de productlijnen. HM wil zich van haar concur
renten onderscheiden door een ijzersterk en aanpasbaar productenpakket met korte levertij
den. Daarom is er een aantal doelen gesteld ten aanzien van de verbetering van de effectivi
teit en efficiency van het voortbrengingsproces, vooral gericht op levertijden en voorraad
hoogtes: 

► Reductie van het werkkapitaal : 
✓ vermindering van de voorraden , 
✓ vermindering van het onderhanden werk, 

► Verbetering van de logistieke prestaties: 
✓ reductie van doorlooptijden, 
✓ verhogen van de leverbetrouwbaarheid van 70% naar 95% of meer, 

► Reductie van de kosten voor informatievoorziening. 

HM werkt momenteel met een informatiesysteem dat in eigen beheer en in de loop der tijd is 
ontwikkeld. Nieuwe functionaliteit is aan het systeem toegevoegd op de momenten dat dit 
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noodzakelijkwerd. Het systeem is daardoor onoverzichtelijk geworden en geeft niet )anger 
een betrouwbare indruk aan de medewerkers van HM. 

Naar aanleiding van bovenstaande doelen en de problemen met het huidige informatiesysteem 
is besloten om een nieuw informatiesysteem in te voeren. Bij de keuze van een nieuw infor
matiesysteem is gekeken naar de aansluiting die het pakket kan hebben bij de productiesitua
tie van HM. Daamaast moest het pakket de door HM gestelde doelen ondersteunen. 
De keuze is gevallen op het BAAN IV-pakket. Ten eerste omdat het een logistiek pakket is 
dat kan voldoen in de situatie van HM en ten tweede omdat het een productconfiguratie mo
dule bevat. Deze module maakt het mogelijk om door middel van een gestructureerd vraag
en-antwoord spel de klantwensen vast te leggen, zodat een bouwbaar en functioneerbaar 
eindproduct kan warden geleverd. Productconfiguratie is gebaseerd op de generieke stuklijst 
theorie. De PCF-module moet warden gevuld met een generieke productstructuur die het be
treffende product vertegenwoordigt. Het bepalen van de generieke productstructuur wordt ook 
we! modelleren genoemd; de generieke productstructuur is dan het model. In de loop van dit 
verslag zal hier voldoende op warden teruggekomen. 
Door de productconfiguratie module wordt de vastlegging gestructureerd en gestandardi
seerd. De inspanningen in het verkoopofferte en -order traject kunnen dus warden terugge
bracht, waarmee hopelijk de logistieke prestatie in dit traject eveneens toe zal nemen. 

2.2. Opdrachtformulering 

Binnen HM is enkele jaren geleden geexperimenteerd met geautomatiseerde productconfigu
ratie. Dit is niet geslaagd om een aantal redenen, waarvan de acceptatie door de eindgebrui
kers een van de belangrijkste was. In het project rond de invoering van BAAN-IV is er dan 
ook nu veel nadruk gelegd op een goede implementatie van de PCF-module van het pakket. 
Deze module moet warden ingepast in de werkwijze van HM. Daarbij moet echter ook de 
opmerking gemaakt warden dat er hierbij zo weinig mogelijk sprake kan zijn van maatwerk 
aan de PCF-module. Dit is een van de doelstellingen van het invoeringsproject; het BAAN-IV 
pakket is "leading", dus zal bij inpassingsproblemen eerder de organisatie van HM aangepast 
warden aan het pakket dan andersom. 
De uitkomst van het configuratieproces is een klantorderspecifiek product. Deze uitkomst 
moet ge"integreerd kunnen warden met andere systemen die binnen Holec bestaan. 
Uitgangspunt aan het begin van dit onderzoek is het creeren van de mogelijkheid door toepas
sing van de PCF-module om in een zo vroeg mogelijk stadium van een klantorder de materi
aalgegevens te specificeren en de order in te plannen. 

De opdracht is als volgt geformuleerd: 

Pas de PCP-module van het BAAN-IV pakket in in de HM-organisatie. Hierbij is de ach
terliggende conceptuele gedachte van essentieel belang. Bepaal een algemene werkwijze ten 
behoeve van de parametrisering van de PCP-module in relatie tot de gemoduleerde syste
men zodat aan de conceptgedachte wordt voldaan. Begeleid de invoering van de PCP
module. Onderbouw de gemaakte keuzen met theorie, zodat toekomstige veranderingen aan 
het systeem consistent zijn met de conceptgedachte. 

Deze opdrachtformulering zal in de volgende paragrafen warden uitgewerkt. 
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2.3. Onderzoeksdoel 

Het doe! van het onderzoek is tweeledig. Het zal hier warden verdeeld in een theoretisch en 
een praktisch doe!. Het theoretische doe! is, zoals uit de opdrachtformulering blijkt, het vast
leggen van de conceptuele gedachte en het bepalen van een algemene en geschikte werkwijze 
om de PCF-module te ' vullen ' . De resultante van dit doe! moet zijn een concept om de pro
ductlijnen van HM onder te kunnen brengen in de PCF-module. 
Het praktische doe! moet natuurlijk zijn een goed werkende productconfigurator, zowel qua 
resultaat van het configuratieproces alsook de gebruikersvriendelijkheid. Daarbij zal de aan
dacht liggen bij een zo efficient mogelijk gebruik van de output van de PCF-module en de 
optimalisatie van het gebruiksgemak. 

Uit het tweeledig doe! kan de volgende doelstelling warden afgeleid: 
HM wil de aansturing van het logistieke proces verbeteren, omdat het meent hiermee effi
ciencyvoordelen te kunnen behalen. Om dit te realiseren wil HM gebruik gaan maken van de 
Productconfiguratiemodule van BAAN IV. Momenteel ontbreekt het HM echter aan de ken
nis om een PCF in te richten. Deze kennis wil HM opdoen door een generieke stuklijst vast te 
leggen en de te volgen stappen theoretisch te onderbouwen. 
Hieruit volgen de volgende deelvragen: 

► Voor welke productlijn wordt een generieke stuklijst vastgelegd in de PCF? 
► Welke functionaliteiten moeten er door de PCF-module ondersteund warden? 
► Welke "view" van het product moet warden gekozen om in de PCF te warden ingevoerd? 

► Hoe moet de generieke productstructuur warden opgebouwd? 
► Met welke mogelijkheden van integratie met andere systemen moet rekening warden ge

houden? 
► Hoe moet de opgedane kennis warden vastgelegd? 

2.4. Onderzoeksopzet 

Om op deze vragen een antwoord te krijgen is het onderzoek gestructureerd op de volgende 
manier. Per vraag zal de opzet warden besproken. 

► Voor welke productlijn wordt een generieke stuklijst vastgelegd in de PCF? 

De productlijn die gedurende dit onderzoek gebruikt zal warden, zal de basis leggen voor de 
modellering van de andere productlijnen van HM. De problemen en oplossingen die zich in 
dit traject voor zullen doen gelden, moeten ook voor andere productlijnen van waarde kunnen 
Z!Jn. 
De te kiezen productlijn moet dus voldoende kenmerkend zijn voor het grootste dee! van de 
productlijnen van HM om er voor te zorgen dat de toegepaste methoden op andere productlij
nen overdraagbaar zijn. 

► Welke functionaliteiten moeten er door de PCF-module ondersteund warden? 

Een PCF-module is een krachtig hulpmiddel dat, mits goed gei'mplementeerd, een waarde
volle ondersteuning zou kunnen zijn voor de diverse bedrijfsprocessen van HM. Een dergelijk 
hulpmiddel kan echter ook misbruikt warden door er teveel van te vragen. Daarom dient er 
een gedegen afweging gemaakt te warden ten aanzien van de te verwachten functionaliteiten 
van de PCF-module. Om dit te kunnen achterhalen is het noodzakelijk dat alle disciplines 
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binnen het bedrijf aan het woord komen. Op deze manier warden alle relaties van de PCF met 
de afdelingen blootgelegd en wordt niets over het hoofd gezien. 

► Welke "view" van het product moet warden gekozen om in de PCF te warden ingevoerd? 

In de literatuur wordt herhaaldelijk melding gemaakt van de diverse "views" die kunnen be
staan ten aanzien van een product [Hegge, Erens]. Een product kan bekeken warden vanuit de 
logistiek die nodig is om het product voort te brengen, vanuit de assemblage stuklijsten of 
vanuit de samenstellende functies. Elke view zal een andere (generieke) stuklijst opleveren 
van hetzelfde product. Een view is veelal verbonden aan een bepaalde discipline of afdeling. 
De gekozen view legt dus de dominerende afdeling vast. De afdeling moet zo goed mogelijk 
overeenkomen met de behoefte aan functionaliteit die van de PCF-module verwacht wordt. 
Afwegingen in de keuze van de overheersende afdeling kunnen bijvoorbeeld zijn de mate van 
gebruik van de productstructuur, de creatie van informatie aan de hand van de productstruc
tuur of mate van ondersteuning die de productstructuur kan bieden voor een bedrijfsproces. 

► Hoe moet de generieke productstructuur warden opgebouwd? 

Rond het opbouwen van generieke productstructuren is de laatste jaren theorie beschikbaar 
gekomen. Deze theorie zal gebruikt warden om voor HM tot een zo geschikt mogelijke gene
rieke productstructuur te komen. Vervolgens moeten de gemaakte keuzes en afwegingen op 
basis van deze theorie gedocumenteerd warden, zodat het in het vervolg gebruikt kan warden 
voor nieuwe generieke productstructuren bij HM. 

► Met welke mogelijkheden van integratie met andere systemen moet rekening warden ge
houden? 

Het nieuwe BAAN IV-informatiesysteem is niet het enige informatiesysteem van HM. Op 
verscheidene momenten zal uitwisseling met of integratie tussen deze systemen van belang 
zijn voor het uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Voor de PCF-module is aan het begin van 
dit onderzoek een aantal eisen geformuleerd ten aanzien van een dergelijke integratie. Be
langrijk is om te bekijken of naar aanleiding van deze eisen de opzet van de generieke pro
ductstructuur moet warden aangepast om deze integratie mogelijk te maken. 

► Hoe moet de opgedane kennis warden vastgelegd? 

De kennis en ervaring die tijdens dit project warden opgedaan moeten toegankelijk zijn voor 
diegenen die er uiteindelijk mee gaan werken. Belangrijk daarbij is dat de generieke pro
ductstructuur onderhoudbaar blijft door de structuur inzichtelijk te maken. 

2.5. Plan van aanpak 

Het plan van aanpak is gebaseerd op het stappenplan van Hegge. De hierin onderscheiden 
stappen moeten leiden tot een consistente generieke productstructuur die rekening houdt met 
de karakteristieken van het voortbrengingsproces, de globale productstructuur en de afdelin
gen die het meest met de generieke productstructuur moeten werken [bijlage 3]. 
Aan het begin van dit onderzoek is een van dit stappenplan afgeleide planning gemaakt 
[bijlage 2]. Een project behoeft een planning en om die reden is er ook een gemaakt. Al snel 
werd echter duidelijk dat de opdeling aan de hand van de stappen van Hegge behoorlijk arbi
trair was, zeker wat de inschatting van de benodigde tijd betreft. Het is een continue proces 
geweest met een aantal mijlpalen. De planning is een versimpelde weergave van de werke-
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lijkheid gebleken. Hoewel alle punten uit de planning aan bod zijn gekomen, is het geen goe
de indicatie van de benodigde inspanningen geweest. 

Dit verslag zal een overzicht geven van de stappen die in <lit onderzoek zijn genomen. De 
hoofdstukken zijn ingedeeld om een logisch verhaal te kunnen presenteren en geven dus niet 
noodzakelijk de volgorde in de tijd weer. 
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de uitgangssituatie en een analyse van het voortbren
gingsproces om te komen tot de bepaling van de karakteristieken van het voortbrengingspro
ces en de bijbehorende problemen. In <lit hoofdstuk vindt ook de beschrijving van de wensen 
die bestaan ten aanzien van-de functionaliteiten van de PCF-module plaats. 
Naar aanleiding van deze analyse en wensen wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd 
aan de hand waarvan de generieke productstructuur moet warden opgesteld. Dit gebeurt in 
hoofdstuk 4. Hier wordt ook het resulterend functionele ontwerp van de generieke pro
ductstructuur weergegeven. 
De invulling van deze generieke productstructuur vindt plaats met behulp van een technisch 
ontwerp. Dit wordt gepresenteerd in hoofdstuk 5. De integratie van de generieke stuklijst en 
de PCF-module met andere ( informatie-)systemen binnen HM komt aan bod in hoofdstuk 6. 
De vastlegging van de opgedane kennis wordt besproken in hoofdstuk 7. De conclusies en 
aanbevelingen worden gepresenteerd in hoofdstuk 8. 
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3. De beschrijving van de uitgangssituatie. 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de uitgangssituatie beschreven zoals die voor HM geldt. De focus zal 
hierbij liggen op het voortbrengingsproces en de logistieke aansturing hiervan. Het doe! is 
tweeledig. Ten eerste is het bedoeld om de uitgangssituatie van dit onderzoek te beschrijven. 
Ten tweede wordt het in de literatuur rond het opzetten van generieke stuklijsten als eerste 
stap genoemd om de karakteristieken van het proces te bepalen. 
Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van de eisen die binnen HM bestaan ten aanzien 
van de functionaliteit van de PCF-module en de werking van het productmodel. Paragraaf 3.2 
zal ingaan op de keuze voor de SVS-productlijn voor dit onderzoek. In paragraaf 3.3 wordt 
het offerte- en ordertraject behandeld. Paragraaf 3.4 zal de materiaalstroom random deze pro
ductlijn beschrijven. De logistieke aansturing van deze materiaalstroom wordt weergegeven 
in paragraaf 3 .5. Op basis van deze paragrafen wordt in paragraaf 3 .6 het voortbrengingspro
ces gekarakteriseerd volgens de methode van Burbidge. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 
een beschrijving van de eisen die bestaan ten aanzien van de PCF-module. 

3.2. De keuze voor de SVS-productlijn 

De eerste vraag die gesteld is naar aanleiding van de opdrachtformulering was de vraag welke 
productlijn voor dit onderzoek gebruikt moest gaan warden. In deze paragraaf zal uiteen gezet 
warden waarom dit de SVS-productlijn is geworden. In paragraaf 3.2.1 warden de uitgangs
punten voor de keuze behandeld en in paragraaf 3.2.2 zal warden ingegaan op de consequen
ties van deze keuze. 

3.2.1. De uitgangspunten 

Rond de invoering van het BAAN-IV informatiesysteem bij HM is een projectorganisatie op
gezet die zich tot doe! heeft gesteld een voor HM zo gunstig mogelijke inrichting van het 
pakket te realiseren [bijlage 6]. Hiervoor is het noodzakelijk om een goede indruk te krijgen 
van de processen die zich zoal voordoen bij HM. Omdat het niet mogelijk is om het hele as
sortiment van HM in een keer in het informatiesyteem onder te brengen, is gekozen voor een 
"pilot"-project. Voor deze pilot warden de inrichtingsvraagstukken met hulp van in- en exter
ne expertise opgelost. Aan de productlijn die als pilot kan warden gekozen, wordt een aantal 
eisen gesteld: 

► de productlijn moet een betrouwbare afspiegeling geven van de processen zoals die voor
komen bij HM; de inrichtingsvraagstukken zoals die voor de betreffende productlijn warden 
opgelost, moeten ook toepasbaar zijn op andere productlijnen, 

► de productlijn moet het mogelijk maken om de beoogde resultaten van het project aan te 
kunnen tonen . 

Op basis van deze eisen is in de projectdefinitie gekozen voor de productlijn SYS. De proces
sen rond de voortbrenging van de SVS-productlijn zijn representatief voor de werkwijze van 
HM in het algemeen en de verbetering van de logistieke prestaties voor deze productlijn lij
ken reeel (bijlage 6]. Naast deze "harde" eisen bestond er nog een aantal subjectievere eisen 
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ten aanzien va1i"de te kiezen productlijn. Hieronder zal warden weergegeven waarom de SVS
productlijn oak hierin een goede keuze is geweest: 

► de SYS-productlijn is een nieuw en goed lopend onderdeel van HM; het heeft de juiste uit
straling om verbonden te warden aan het invoeringsproject, 

► als de SYS-productlijn als pilot slaagt, moet de invoering van andere productlijnen zeker 
mogelijk zijn; met de SYS warden de meeste te verwachten problemen ondervangen. 

3.2.2. De consequenties 

De basis van de SYS-productlijn is gelijk aan die van andere productlijnen; een installatie op
gebouwd uit veldeo met een functioneel karakter. Er is echter oak een aantal punten waarop 
de SYS-productlijn verschilt van de andere productlijnen van HM. Orie daarvan zullen hier 
warden behandeld, omdat door deze verschillen mogelijk discrepanties kunnen ontstaan in de 
algemene toepasbaarheid van dit onderzoek op de andere productlijnen. 

► De gemiddelde doorlooptijd van de SVS-productlijn is relatief kart. 

De gemiddelde doorlooptijd van de SYS-productlijn een van de kortste van de HM
productlijnen [bijlage 6]. Alleen de Magnefix-productlijn heeft een kortere doorlooptijd. De 
periode waarin het materiaal moet samenkomen op de productievloer is korter en stelt dus 
hogere eisen aan de logistieke aansturing en planning. 

► Het primaire productieproces van de SVS-productlijn is gebaseerd op een fysieke verplaat-
sing langs de diverse bewerkingen. 

Een SYS-installatie beweegt zich fysiek langs een aantal bewerkingen. In paragraaf 3.4 zal 
hier dieper op warden ingegaan. De grotere productlijnen van HM, zoals de MMS en de 
Uni tole warden vanaf de een vaste locatie op de productievloer opgebouwd en ziet als het wa
re de bewerkingen aan zich voorbij trekken. De SVS-productlijn is dus gebonden aan de ca
paciteit van de productielijn. De andere productlijnen is deze restrictie dus niet van toepas
smg. 

► De SVS-productlijn vereist relatief weinig klantorderspecifieke engineering. 

In paragraaf I. 7 is al even de mogelijkheid tot klantorderspecifieke engineering op een in
stallatie aangestipt. Het aandeel van de orderportefeuille van de SYS-productlijn waarop 
klantorderspecifieke engineering plaatsvindt is relatief klein. Yoor de grotere productlijnen 
van HM komt dit veel vaker voor. 

Dit zijn de drie belangrijkste verschillen van de SVS-productlijn ten opzichte van de andere 
productlijnen. In het vervolg van deze rapportage zullen deze verschillen, voor zover ze van 
invloed zijn op de algemene werkwijze die dit verslag zal beschrijven, warden uitgediept. 
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Het voomaamste doe! van de behandeling van het 
offerte- en ordertraject is om inzicht te verschaf
fen in de manier van werken, zodat hier eventuele 
consequenties voor de rest van <lit onderzoek uit 
kunnen worden afgeleid. De hier beschreven pro
cessen vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de afdeling Verkoop. 
Het proces start met een offerteaanvraag. Een ver
koper van de buitendienst zal naar aanleiding van 
een gesprek met de klant een eerste opzet van de 
installatie doorfaxen of -bellen. Op basis van de 
gevraagde specificaties, eventueel in overleg met 
de afdelingen Ontwikkeling en Logistiek wordt 
bepaald of een offerte wordt uitgebracht. Voor uit 
te brengen offertes wordt een verantwoordelijke 
aangewezen en vindt registratie in het bedrijfsin
formatiesysteem plaats. 
De offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar Ont
wikkeling voor het maken van de installatieteke
ningen en/ of -ontwerpen. Ook de afdeling Logis
tiek krijgt een kopie ten behoeve van een lever
datumafgifte. Daarvoor maken ze een schatting 
van de benodigde uren engineering en assemblage 
met behulp van standaard doorlooptijden. 
Als deze gegevens bekend zijn, maakt de afdeling 
Verkoop een inschatting van de verkoopprijs door 
de gewenste specificatie door te rekenen met stan
daardprijzen en toeslagen. Momenteel gebeurt <lit 
met behulp van een spreadsheet in Excel 
(CALOS). Uit een algemeen gegevensbestand met 
daarin de momenteel in gebruik zijnde modules, 
worden de benodigde modulen overgebracht naar 
een samenstellings- en kostentabel. De bijbeho
rende offertetekst wordt handmatig opgesteld aan 
de hand van de beschikbare gegevens. De offerte 
wordt naar de klant gestuurd en bevat dan de spe
cificatie van de installatie naar prijs, de installa
tietekeningen; het een-lijnschema en vloerplan, en 
de leveringsvoorwaarden. 

Na het uitbrengen van de offerte vinden vaak nog tal van wijzigingen aan de offerte plaats, 
waarbij de prijs, leverdatum en tekeningen elke keer zo nodig worden aangepast. Gaat de 
klant akkoord met de offerte dan vervolgt deze zijn weg in het orderproces. 

Het orderproces begint met een "check" of de orderopdracht daadwerkelijk overeenkomt met 
de aan de klant gepresenteerde offerte. Er wordt een verantwoordelijke aangewezen en in sa
menwerking met de afdeling Logistiek vindt een capaciteitscheck plaats, waama een defini
tieve levertijd wordt afgegeven. Klantorderspecifieke materialen voor de order worden gere
serveerd door de afdeling Logistiek. Hier wordt ook een planning gemaakt voor de diverse 
onderdelen van een order. In paragraaf 3.5 wordt dieper ingegaan op de werkzaamheden van 
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de afdeling logistiek. De order wordt vervolgens ingevoerd in het bedrijfsinformatiesysteem 
en een opdrachtbevestiging wordt naar de klant gestuurd. 

De order heeft zich inmiddels buiten de verantwoordelijkheid van de afdeling Verkoop bege
ven. Hieronder wordt verder gegaan met de weg die de order vervolgens aflegt. 
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Als eerste gaat de order gaat naar de afdeling 
Werkvoorbereiding, waar op het door Logis
tiek aangegeven moment gestart wordt met 
de voorbereiding. De order wordt gecheckt 
op klantorderspecifieke materialen. Zijn er 
materialen gereserveerd voor de order dan 
wordt de reservering 'hard' gemaakt. Zijn er 
materialen niet beschikbaar dan geeft Werk
voorbereiding een bestelling door aan In
koop. Zij melden een leverdatum terug aan 
W erkvoorbereiding en zo nodig wordt de 
klantorderleverdatum aangepast. 
Voor iedere order maakt Werkvoorbereiding 
een informatiemap die met de installatie over 
de werkvloer wordt meegestuurd. In deze 
map worden de tekeningen, de ordertekst, de 
materiaallijst en alle wijzigingen op de or
derspecificatie samengevoegd. 
Een order wordt vrijgegeven op de door de 
afdeling Logistiek bepaalde startdatum en als 
alle materialen beschikbaar zijn. 
Naast de informatiemap wordt een installatie 
op de productievloer vergezeld door een be
geleidingskaart. Op deze kaart wordt een 
aantal van de bewerkingen die de betreffende 
installatie moet ondergaan gereed gemeld en 
gecontroleerd. Na de eindcontrole wordt de 
order gereed gemeld en doorgestuurd naar 
Expeditie waar de installatie wordt ver
scheept naar de klant en wordt geYnstalleerd. 
Ook in het ordertraject staat HM nog wijzi
gingen op de order toe. Elke wijziging in dit 
stadium wordt door de afdeling Werkvoorbe
reiding in de begeleidende documenten op
genomen en eventueel wordt een nieuwe le
verdatum voor de order teruggemeld aan de 
klant. 
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3.4. De materiaafstroom 

flguur 3-3 Basisveld SVS 
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De behandeling van het fabricageproces van de 
SVS-productlijn vindt hier plaats v66r de behan
deling van de logistiek, omdat dit de uitleg van de 
logistieke aansturing aanzienlijk eenvoudiger 
maakt. Als eerste zal een beschrijving van de 
SVS-productlijn warden gegeven. Een SVS
installatie bestaat in het algemeen uit een aantal 
velden die elk een bepaalde functie in de installa
tie vertegenwoordigen. In figuur 3-3 is de lay-out 
van een basisveld in een SVS-instalatie opgeno
men. Een belangrijke functie in een SVS
installatie is het in- en uitschakelen van de elek
triciteit. De volgende velden worden onder ander 
onderscheiden [bijlage 3]: 

► vermogenschakelaar, 
► (gezekerde) lastschakelaar, 
► meetveld, 
► railaansluitveld, 
► railsectieveld. 

Daamaast kan er in een installatie aan de stroom gemeten warden. Dit gebeurt dan in zoge
naamde meetvelden waarin naar behoefte stroom- en spanningstransformatoren kunnen war
den opgenomen om in de meetbehoefte te voorzien. Als laatste zijn er dan de structuurvelden 
die bedoeld zijn om de installatie vorm te geven, dat wil zeggen de installatie zo in te kunnen 
richten dat deze zo goed mogelijk past in de bestaande situatie bij de klant. Dit zijn bijvoor
beeld de railsectievelden en de muurdoorvoeringen. Een veld bestaat uit een frame met daarin 
opgenomen, al dan niet: 

► vacuilmschakelaars, 
► spanningstransformatoren, 
► stroomtransformatoren, 
► kabelaansluitingen, 
► overstroomafleiders, etc . 

Alie velden in een installatie zijn met elkaar verbonden door middel van een railsysteern 
(figuur 3-4). Dit railsysteern voert de stroorn van het ene veld naar een ander. Een SVS
installatie schakelt stroom over drie fasen en elke fase heeft zijn eigen rail. Deze drie fasen 
ontstaan al in de elektriciteitscentrale. Er zal hier verder niet op warden ingegaan. 

flguur 3-4 Voor- en zijaanzicht van het railsys
teem 
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Velden met een schakelfunctie hebben een schakelmechanisme. Dit mechanisme bevindt zich 
bovenin het veld en wordt algemeen aangeduid als de mechaniekbak. De stroomvoerende de
Jen van een SVS-installatie zijn gegoten in giethars en zijn aanrakingsveilig. 
Indien een installatie meer dan zes velden beslaat, wordt deze opgedeeld in een aantal moten. 
De indeling in moten vindt plaats in afstemming met de klant. Een klant kan er natuurlijk 
voor kiezen om een installatie sowieso op te delen in moten, bijvoorbeeld in verband met de 
beschikbare ruimte bij de kl ant of de ( on-)mogelijkheden tijdens transport. 

Bovenstaande beschrijft het primaire of stroomvoerende gedeelte van de installatie. Naast het 
primaire gedeelte bestaat een installatie veelal ook uit een secundair gedeelte. Dit secundaire 
gedeelte betreft niet !anger onderdelen die de hoofdstroom voeren, maar beslaat een grote va
riatie aan bedieningsopties en automatisering van specifieke functies van de installatie. Voor
beelden zijn onder andere motorbediening van het schakelmechanisme, signaleringsappara
tuur voor de schakelstand van een schakelaarveld en verwarming. 

In het onderstaande zal een beschrijving worden van het voortbrengingsproces van SVS
installaties. De beschrijving is opgesplitst per processtap of groepering van processtappen. In 
figuur 3-5 is een schematische weergave van het voortbrengingsproces opgenomen. 

3.4.1. Productie van vacuiimbuizen en gietstukken 

Het voortbrengingsproces begint bij de productie van de vacutimbuizen. De vacuilmbuizen 
zijn het hart van een installatie. In de buis vindt het uiteindelijke schakelen plaat. De buizen 
worden dus gebruikt in de schakelaarvelden. De buizen voor de verschillende schakelfuncties 
(vermogen- en lastschakelaars) zijn verschillend en tevens afbankelijk van de door de klant 
gewenste hoogte van de spanning en stroom voor een installatie. De productie van buizen en 
het ingieten ervan in epoxyhars is een langdurig proces en gebeurt daarom niet op klantorder, 
maar is gebaseerd op geprognotiseerde afname. 
Zoals gezegd worden voor de SVS-installatie alle vacuilmbuizen en andere stroomvoerende 
onderdelen gegoten in epoxyhars. Dit gebeurt in een aantal standaard gietvormen. De gietde
Ien worden op basis van magazijnaanvulorders en prognose gefabriceerd. Dit gieten gebeurt 
in de eigen gieterij van HM. 
Deze gietstukken worden uit het magazijn geleverd aan de SYS-assemblage. Om de behoefte 
aan gietstukken op de werkvloer te bepalen worden van de uitstaande orders over een aantal 
dagen de gevraagde gietstukken gecombineerd. Het aantal per gietstuk wordt verzameld op 
een standaardformulier en naar het magazijn gestuurd. Dit gebeurt elke dag. 
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figuur 3-5 Het voortbrengingsproces voor de S VS-product/ijn 

De hieronder volgende processtappen vinden, in tegenstelling tot de productie van de va
culimbuizen en het gieten, plaats op de SVS-productieafdeling. 

3.4.2. Samenstellen van bet scbakelmecbanisme 

Voor het schakelmechanisme van een veld is een aantal standaard subassemblages nodig. De
ze subassemblages warden op voorraad aangemaakt. Materiaal hiervoor is beschikbaar op een 
materiaalwagen die gevuld is met de onderdelen voor een bepaald aantal subassemblages. Is 
de wagen leeg dan wordt deze naar het magazijn gereden, waar een volle wagen klaarstaat en 
de lege wagen direct gevuld wordt. De subassemblages warden op de werkvloer in voorraad 
gehouden. De voorraad is genoeg voor een of enkele dagen en wordt niet geregistreerd. 
Daarmee valt deze voorraad onder de zogenaamde grijpvoorraad. 
De subassemblages warden geassembleerd tot een schakelmechanisme. Dit mechanisme be
vindt zich in een bak die uiteindelijk boven in een veld belandt (zie figuur 3-3). De bak wordt 
gemaakt bij (HAT) en is voor alle velden hetzelfde. 

3.4.3. De opbouw van bet basisveld 

De volgende processtap beslaat het opbouwen van individuele velden. Het opbouwen van een 
veld bestaat uit het samenvoegen van de bij de veldfunctie behorende gietstukken, de mecha
niekbak en standaardonderdelen. De losse gietstukken warden schoongemaakt en gecombi
neerd tot een functie (vermogen- of lastschakelaar, meetveld, railsectie, etc.) en op de mecha
niekbak geplaatst. 
In deze fase van het assemblageproces warden oak eventuele stroomtransformatoren toege
voegd. De stroomtransformatoren kunnen gebruikt warden voor meting aan de stroom of om 
secundaire apparatuur aan te sturen. Stroomtransformatoren zijn een optie die de klant zelf 
kan invullen. De stroomtransformatoren warden om de gietstukken geschoven en bevestigd. 
De transformatoren moeten echter op klantorder gewikkeld warden. De assemblage van de 
gietstukken en mechaniekbakken tot een veld is in principe klantorder onafuankelijk, <lat wil 
zeggen <lat een geassembleerd veld in deze fase nag geen klantorderspecifieke kenmerken 
met zich meedraagt. Afgezien van de specificaties van de maximale stroom en spanning kan 
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een dergelijk :ve1d in elke installatie gebruikt worden. De zojuist genoemde stroomtransfor
matoren zijn we! klantorderspecifiek en maken een veld dus alleen nog maar toepasbaar in de 
betreffende installatie voor deze klant. 

3.4.4. Samenbouw 

De volgende processtap betreft het samenbouwen van de installatie volgens de klantorderspe
cificatie. De opgebouwde velden worden op een afmonteerstation samengevoegd tot een 
klantconfiguratie ( dit omvat het aantal velden en de gewenste volgorde ). 
Hier ligt het feitelijke KlantOrder Ontkoppe!Punt. Het samenvoegen bestaat uit het aaneen
koppelen van de veldkasten door middel van (gegoten) railstukken die worden aangedrukt en 
aan elkaar worden verbonden met behulp van een lange staaf door alle railstukken. Deze sta
ven worden in een aantal standaard lengten (voor elke combinatie van velden tot het maxi
mum van 6) op voorraad gehouden. In deze fase wordt ook begonnen met het opbouwen van 
het frame . 
Dit alles gebeurt terwijl de installatie op zijn kop staat. Aan het eind van de samenstellingsfa
se wordt de installatie met behulp van een carrousel gedraaid en doorgereden naar de tusse
nassemblage. 

3.4.5. Tussenassemblage, schakelproef en primaire keuring 

In de tussenassemblage wordt de installatie schakelklaar gemaakt. Dit betekent onder andere 
dat de schakelaars worden afgesteld. Daama gaat de installatie naar de eerste keuring, waar de 
velden elk 75 maal worden geschakeld. 

De contacten in de vacuumbuizen zijn van koper wat een zacht materiaal is. Na 75 keer scha
kelen kunnen de koppen van deze contactpennen ingedeukt raken. Daarom worden de instal
laties na de schakeltest nagesteld door middel van een snelheidsmeting van de schakelaars en 
volgt een test op spanningsverlies. 

In de hoogspanningscel wordt een installatie blootgesteld aan hoogspanning (bijv., een 24kV
installatie wordt blootgesteld aan 50kV) gedurende een minuut. Na deze proef is het in een 
aantal gevallen noodzakelijk om reparaties uit te voeren aan de installatie, bijvoorbeeld omdat 
de gietstukken zijn gebarsten. 

3.4.6. Afmontage en expeditie 

Goedgekeurde installaties gaan door naar de afmontage. Hier wordt een installatie volgens de 
klantwensen afgebouwd. Deze processtap bestaat voomamelijk uit de montage van de secun
daire apparatuur die door de klant is gekozen. 
De secundaire apparatuur die in de afmontage gebruikt worden voor de klantorder zijn over 
het algemeen dure onderdelen. Deze onderdelen worden niet op de werkvloer in voorraad ge
houden. Al voor de ordervrijgave wordt gecontroleerd of de benodigde onderdelen beschik
baar zijn. Zijn ze dat niet, dan worden deze door Inkoop besteld. Dit heeft regelmatig gevol
gen voor de overeengekomen levertijd. Zijn de onderdelen wel beschikbaar dan worden ze 
gereserveerd in het magazijn en op het benodigde tijdstip af geleverd bij de afmontage. Alie 
andere onderdelen liggen als grijpvoorraad op de diverse werkplekken. Hiervoor is een lijst 
gemaakt van de voor de assemblage benodigde onderdelen bij die werkplek. Drie keer in de 
week gaat een materiaalorder naar het magazijn waar de materialen worden verzameld. 

Een SVS-installatie bevat een grote hoeveelheid secundaire bedrading die alle secundaire ap
paratuur en stroom- en spanningstransformatoren met elkaar verbindt. De bedrading van een 
installatie is afhankelijk van de door de klant gewenste functionaliteit aan secundaire appara-
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tuur. Met behuf p van de computer word en de verbindingen tussen de diverse onderdelen en de 
lengte van de draden berekend. Met behulp van een bedradingsmachine wordt de bedrading 
aangemaakt, gecodeerd en op lengte worden geknipt. De bedrading wordt afgeleverd bij de 
afmontage op het moment dat deze nodig is. 

De door de klant gewenste secundaire apparatuur is meestal verschillend in omvang. De uit
sparingen in het secundaire gedeelte van de installatie zijn dus erg afhankelijk van de door de 
klant gekozen apparatuur. Het secundaire gedeelte van de installatie bestaat uit een compar
timent dat boven op het betreffende veld wordt geplaatst. In figuur 3-6 is een vooraanzicht 
van een SVS-installatie met een secundair compartiment weergegeven. De deur van dit com
partiment wordt gemaakt bij een exteme leverancier. De deuren komen van HAT en worden 
onbewerkt op voorraad gehouden. Bij HM kunnen alleen een aantal standaard deurvormen 
worden geponst. Na de afmontage gaat de installatie naar de eindkeuring waar de installatie 
wordt doorgelicht. Als de klant dat wil, dan kan hij daar zelf bij aanwezig zijn. W ordt de in
stallatie vrij gegeven dan wordt deze verscheept naar de klant. 

. .' .. -: ~ ' -
!!L e> ~¥:! <> ~!! o 

figuur 3-6 Vooraanzicht SVS-insta/latie met secundair compartiment 

De structuur die tijdens het voortbrengingsproces ontstaat is opgenomen in figuur 3-7 

w,kkehng I 
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figu ur 3- 7 Opbouw installatie 
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3.5. De logistieke-aansturing 
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De logistiek aansturing van een order begint op het 
moment dat de afdeling Verkoop de orderspecificatie 
naar de afdeling Logistiek stuurt. Deze specificatie 
bestaat onder andere uit de modulen zoals die voor 
de order gelden. Modulen zijn de representaties van 
functies die de afdeling Marketing heeft samenge
steld om gemakkelijk te kunnen communiceren. De 
betreffende moduulnummers worden opgevoerd op 
de orderstaat en ingebracht in het bedrijfsinformatie
systeem. Op het moment dat de orderstaat compleet 
is, volgt de vrijgave daarvan. De materialen beho
rende bij de order worden gereserveerd in het be-
drij fsinformatiesysteem voor de betreffende order. 
Materialen die niet aanwezig zijn worden besteld bij 
de afdeling lnkoop. Een order wordt nauwkeurig ge
controleerd op de zogenaamde "long leadtime 
items"; artikelen met een lange levertijd. Op basis 
van de samenstelling van de installatie en de daar
mee verbonden modulen wordt een inschatting ge
maakt van de uren die nodig zijn voor productie. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van genormeerde 
bewerkingstaten per veldsoort in de installatie. De 
benodigde capaciteit wordt gereserveerd bij de afde
ling Productie. Vervolgens worden de diverse be
werkingen van de order ingepland. Deze planning 
wordt, indien deze is vrijgegeven, tevens gebruikt 
voor de voortgangscontrole. De order wordt vrijge
geven indien de klant akkoord is gegaan met de door 
Logistiek afgegeven leverdatum. De afdeling secun
daire techniek wordt geraadpleegd voor de gedetail
leerde specificatie van de secundaire apparatuur bij 
de order en voor eventuele engineeringsspecificaties. 
Alles wordt samengebracht in het order informatie
pakket. Wanneer dit pakket compleet is, wordt de 
order vrijgegeven en gaat deze door naar de afdeling 
Werkvoorbereiding, waar de detailplanning en opti
malisatie van de bewerkingen plaatsvindt. 
De afdeling Productie zal de order gereed melden, 
waarna de installatie aan de klant wordt geleverd of 
eventueel wordt opgeslagen bij HM tot de klant de 
installatie nodig heeft. 

Een belangrijke taak van de afdeling Logistiek is de bewaking van de beschikbaarheidsmo
menten van de kritische materialen van een order. Een aantal onderdelen van een order moet 
op een bepaald moment aan de assemblageafdeling worden afgeleverd. Een transformator 
moet op wens van de klant gemonteerd worden om de gietstukken van een meetveld. Dit moet 
gebeuren ·in de eerste fase van het assemblageproces, het opbouwen. Het wikkelen van trans
formatoren voor een installatie moet dus gebeuren voor het opbouwen, dus ook voor order
vrij gave op de werkvloer. Een ander voorbeeld is de secundaire bedrading die voor elke order 
opnieuw moeten worden doorgerekend en gemaakt. De bedrading kan pas gemaakt worden 
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als alle tekeningen klaar zijn en er geen wijzigingen meer optreden in de samenstelling van de 
installatie. De bedrading moet aanwezig zijn op het moment dat gestart wordt met de afmon
tage . Een goede planning van deze bewerkingsstappen is cruciaal voor het halen van de ge
stelde leverdatum. Helaas zijn dit tevens de onderdelen van een installatie die het meest ge
voelig zijn voor klantveranderingen, dat wil zeggen wijzigingen van de originele orderspeci
ficatie. Omdat HM klantveranderingen (nu nag) toestaat tot het moment van leveren, is het 
nauwkeurig plannen van deze beschikbaarheidsmomenten een erg ingewikkelde taak. De be
schikbaarheid van materialen speelt oak bij de "long leadtime items". Veelal betreft dit de se
cundaire toevoegingen op een installatie. De door de klant gewenste secundaire apparatuur, 
zoals bijvoorbeeld motoren·voor motorbediening van de schakelaars, moeten beschikbaar zijn 
op het moment dat de afmontage gestart wordt. Naar aanleiding van een late levering kan het 
zijn dat dit startmoment moet warden aangepast aan de leverdatum van de onderdelen. De ge
hele order wordt dan zo mogelijk vertraagd of in 'de wacht gezet ' als het gaat om een tus
sentijdse wijziging door de klant. 

De afdeling Logistiek moet oak zorg dragen voor de standaard onderdelen van een SVS
installatie. Zoals in figuur 3-5 te zien was, wordt in een SVS-installatie veel materiaal ge
bruikt dat standaard is en als grijpvoorraad op de werkvloer wordt aangehouden. In de pro
ductie van SVS-installaties warden een aantal werkplaatsen onderscheiden. Deze werkplaat
sen zijn niet gescheiden door voorraadpunten. Voorraad voor deze werkplekken bestaat uit 
werkplaatsvoorraad. Dit is voorraad die specifiek gebruikt wordt op die werkplaats. Van deze 
werkplaatsvoorraad zijn lijsten gemaakt. De voorraad wordt periodiek gecontroleerd en zo 
nodig aangevuld vanuit het centrale magazijn. Daamaast bestaat er een ' bulk' voorraad die 
door alle werkplaatsen gebruikt wordt. Deze voorraad is de grijpvoorraad die bestaat uit 
schroeven, moeren, ringen, veren, etc .. De aansturing van deze voorraad gebeurt eveneens 
met een werkplaatsvoorraadlijst. De op deze lijsten voorkomende artikelen warden centraal 
op voorraad gehouden. Voorraadaanvulling gebeurt op basis van geprognotiseerd verbruik. 
Jaarlijks wordt door de afdeling Marketing een prognose gemaakt voor de afzet van het aantal 
velden dat zal warden uitgeleverd in SVS-installaties. Deze prognose op veldniveau wordt 
gebruikt om een prognose te maken van het verbruik op component niveau. 

3.6. Karakteristieken van bet voortbrengingsproces 

Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om voortbrengingsprocessen in kaart te brengen. 
In zijn proefschrift gebruikt Hegge de methode van Burbidge. Omdat veel van de theorie uit 
dat proefschrift in dit onderzoek gebruikt zal warden, wordt deze methode oak hier gebruikt 
om HM te karakteriseren. Het systeem is ontwikkeld om gemakkelijk een keuze te kunnen 
maken tussen productiebeheersingssystemen. Het bestaat uit een matrix gebaseerd op twee 
onderscheidende karakteristieken. De eerste karakteristiek is de verhouding in hoeveelheid 
tussen eindproducten en ingekochte onderdelen. Dit geeft het convergerende karakter van het 
voortbrengingsproces weer. Het tweede karakteristiek is de herhalingsgraad van het voort
brengingsproces. In tabel 3 wordt de matrix weergegeven met de mogelijke waarden voor de 
onderscheiden karakteristieken en een aantal voorbeelden van voortgebrachte producten. 
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label 3 Prod11ctietypologieen matrix van Burbidge 

HM bevindt zich qua verhouding tussen de eindproducten en de inkoopdelen in de laatste 
groep. De herhalingsgraad is vrij hoog en mag daarom continue worden genoemd. Het voort
brengingsproces van HM is dan ook het best te karakteriseren als ' assemble-to-order' . 
Het voortbrengingsproces wordt echter be"invloed doordat een aantal klanten meer specifieke 
wensen heeft dan de standaard SVS-installatie kan leveren. Voor deze klanten vindt klantor
derspecifieke engineering plaats. Voor de SYS betekent dit meestal het her-ontwikkelen van 
standaard onderdelen voor een specifieke functie . De invloed is echter zodanig dat voor een 
gedeelte van de klantorders van een ' engineer-to-order ' situatie gesproken kan worden. 

3.6.1. Problemen van de huidige aansturing 

In de huidige situatie wordt de aansturing van de diverse bedrijfsprocessen gedaan op basis 
van de modulen zoals die door de afdelingen Marketing en Verkoop zijn opgesteld. Deze mo
dule vertegenwoordigen een bepaalde functie die door de klant kan worden gevraagd. Een 
module bestaat uit de bij de functie behorende stuklijst, een prijs en een standaard bewer
kingstijd die door de afdeling Logistiek wordt gebruikt. De verkoper stelt op basis van de in
put van de klant een orderstaat vast met daarop de modulen die bij deze order horen. Het na
deel van de modulen is echter dat de functies niet altijd gecombineerd kunnen worden zonder 
dat hiervoor extra materiaal nodig is. Daamaast kan er in een module materiaal zijn opgeno
men dat afhankelijk is van de combinatie met andere modulen. De deur van het secundair 
compartiment is hiervan een voorbeeld. De afdeling Werkvoorbereiding heeft dus een kriti
sche taak in het voorschrijven van extra of ander materiaal als gevolg van gecombineerde 
functies . De materiaalbehoefte van een order is tot in het stadium van werkvoorbereiding dus 
ook nooit volledig. 
De modulen zijn opgesteld om de communicatie naar de klant op een eenvoudige en eendui
dige manier te laten verlopen. De modulen worden echter ook gebruikt om de inteme bedrijf
sprocessen aan te sturen. De directe koppeling tussen een functie die de klant kan kiezen en 
een standaard stuklijst leidt tot afstemmingsproblemen op het gebied van materiaal en capa
citeitsbehoeften. 
De modulen worden beheerd door de afdeling Ontwikkeling die de functies zoveel mogelijk 
vertaald in stuklijsten die de technische functie weergeven. De materialen uit deze functies 
kunnen echter op verschillende plaatsen in het voortbrengingsproces nodig zijn. De stuklijsten 
zijn dus niet opgebouwd volgens het "Design-for-Assembly"-principe. Wederom ligt er dus 
een belangrijke taak voor de afdeling Werkvoorbereiding om de materialen op hetjuiste tijd
stip op de productievloer te krijgen. 

Uit dit onderzoek moet blijken in hoeverre het gebruikt van de PCF-module van BAAN-IV 
een oplossing kan bieden voor deze problemen. 
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3.7. Gewenste fuiictionaltiteiten 

In hoofdstuk 2 is al even gewezen op een vorig project om een PCF-module te implementeren 
bij HM. Dit project is helaas mislukt, omdat vanaf het begin een aantal uitgangspunten is in
genomen die niet konden leiden tot een goede inrichting van de PCF-module. Een geautoma
tiseerd productconfiguratie systeem is een krachtige "tool" waarmee een aantal afdelingen in 
hun taken ondersteund kan worden. Het is tevens een systeem dat veel inzet vereist voor het 
opstellen en onderhouden ervan. Het is daarom belangrijk dat vanaf het begin de juiste opzet 
wordt gekozen om de beoogde functionaliteit te realiseren. Deze paragraaf zal de eisen en 
wensen ten aanzien van de functionaliteiten van de PCF-module van BAAN-IV behandelen. 
Zoals al eerder gezegd is het belangrijk dat de diverse disciplines die betrokken (zouden kun
nen) zijn bij de PCF aan het woord komen. In de volgende sub-paragrafen zal dit gebeuren 
voor de betrokken afdelingen van HM. 

3.7.1. Verkoop 

De afdeling Verkoop is de eindgebruiker van de PCF-module. Deze afdeling heeft dan ook 
vooral eisen ten aanzien van het gebruik van de PCF. De gewenste functionaliteiten worden 
hieronder weergegeven en toegelicht. 

► de PCF moet gebruikt kunnen worden om het verkooptraject te ondersteunen, 
► de PCF moet de interactie van de af deling Verkoop met and ere af delingen ondersteunen. 

Dit moet kunnen gebeuren onder een belangrijke randvoorwaarde: 

► de snelheid van configureren moet zodanig zijn dat het geen onacceptabel dee! van het of-
ferte- of ordertraject gaat vormen, 

Deze drie punten stellen veel eisen aan het te ontwikkelen model. De snelheid waarmee ge
configureerd kan worden, hangt in een belangrijke mate af in het aantal vragen dat moet wor
den beantwoord. De specificatie mag echter niet leiden onder deze eis; de PCF moet nauw
keurig genoeg zijn om nuttig te zijn voor Verkoop en andere afdelingen. De vraagstelling is 
bepaald door de productlijn en door de hoeveelheid aan mogelijke opties. Zoals al eerder is 
gezegd is HM erop gericht zich te onderscheiden door flexibiliteit in het voldoen aan de 
klantwens en daardoor is het scala aan opties op een installatie enorm. Een andere eis ten aan
zien van het configuratieproces was de weergave van een plaatsbepaling in het model, zodat 
een verkoper na interruptie van het specificatieproces weer kon zien waar hij/zij gebleven 
was. In bijlage 3 wordt het principe van de werking van de PCF-module weergeven. Hier 
wordt ook het configuratieproces beschreven. 

De eisen die aan het model gesteld worden ten aanzien van de ondersteuning van het ver
kooptraject zijn voornamelijk relevant voor de mogelijkheden in output die de PCF biedt. 
Een belangrijk voordeel van het werken met de PCF voor de afdeling Verkoop moet het au
tomatisch genereren van offerte- en orderteksten zijn. Het model moet van dien aard zijn dat 
het dit zo goed mogelijk ondersteund. Daarnaast moet het een prijs kunnen genereren voor het 
geconfigureerde product. Ondersteuning van de afdeling is ook het voorzien in een een-lijn 
schema voor een offerte of order. Een een-lijn schema geeft de installatie en haar functies 
weer in symbolen. Het is een veel gebruikt communicatiemiddel naar de klant. Het generen 
van een een-lijn schema moet mogelijk zijn door middel van een interface met Elcad, een 
software-pakket dat zulke schema's maakt. De eis houdt in dat het model (en hier wordt ver
der niet op ingegaan) zoveel mogelijk de structuur van de installatie weergeeft. 
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De productie van HM beperkt zich niet tot klantorderspecifieke assemblage, maar omvat ook 
klantorderspecifieke engineering. De interactie tussen Verkoop en de afdeling Ontwikkeling 
moet mogelijk blijven in het model. Zogenaamde 'witte vlekken' die later in traject worden 
ingevuld door Ontwikkeling moeten ook in de PCF-module worden ondersteund. 

3.7.2. Logistiek 

De afdeling Logistiek is gebruiker van de gegenereerde output van de PCF-module. Ten aan
zien van die output bestaan.dan ook de nodige wensen. 

► in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht krijgen in de (kritische) materiaalbehoefte voor 
een offerte of order, 

► in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht krijgen in de (kritische) capaciteitsbehoefte voor 
een offerte of order, 

Ten aanzien van deze eisen moet er voor het model voor gezorgd worden dat de materialen en 
bewerkingen zo nauwkeurig mogelijk zijn opgenomen. In beide gevallen zal dit een iteratief 
proces zijn dat convergeert naar de juiste stuklijsten en de juiste bewerkingen en bewerkings
tijden . 

3.7.3. Productie 

De afdeling Productie is afhankelijk van de inspanningen van de afdelingen Verkoop en Lo
gistiek. Van belang voor deze afdeling is de doorlooptijd en de leverbetrouwbaarheid en dat 
stelt wederom eisen aan het model. 

► het resultaat van de configuratie moet een 'bouwbaar' product opleveren, 
► de PCF moet de juiste productieorders genereren met een bewerkingsafhankelijke materi

aalaansturing, 
► het aantal productieorders moet tot een minimum beperkt blijven. 

Het model moet dus zodanig worden opgebouwd dat technische onmogelijkheden ten aanzien 
van het product vroegtijdig worden afgevangen. De sturing van de vraagstelling en de moge
lijke antwoorden daarop moeten elkaar zodanig be"invloeden dat ' foutief configureren niet 
mogelijk is. Zoals bij de stuklijsten zal ook dit een iteratief proces zijn dat afhankelijk is van 
de input van vele disciplines. 
De tweede eis van Productie in samenhang met de afdeling Logistiek is de aansturing van 
materiaal op basis van het benodigheidsmoment. Materialen moeten pas vrijgegeven worden 
op het moment dat ze nodig zijn in de productie. 
De belangrijkste eis van de afdeling Productie is het beperken van het aantal productieorders 
dat gegenereerd gaat worden naar aanleiding van een verkooporder. Iedere productieorder 
moet worden vrijgegeven en gereedgemeld. Door het aansturen met verschillende productie
orders ontstaat wachtrijen in het proces. Het proces heeft een "flow" -karakter waardoor in dit 
geval gereedmelding per processtap geen toegevoegde waarde heeft. Het is een logische eis 
van de afdeling dat men dat zoveel mogelijk wil voorkomen. 

3. 7 .4. Inkoop 

De wensen van de afdeling Inkoop sluiten zich aan bij de afdeling Logistiek. Het willen heb
ben van inzicht in de kritische materiaalbehoefte geldt zeker ook voor klantorderspecifieke 
inkoopdelen. lndien in de PCF-module gebruikt wordt gemaakt van een inkoopdeel moet de 
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specificatie daai-van voldoende zijn voor de afdeling Inkoop om een inkooporder te kunnen 
plaatsen. Dit geldt vooral voor de ' long leadtime items' zoals die bij HM kunnen voorkomen. 
Voor offertes met een hoge scoringskans is het zinnig om te bekijken of zulke onderdelen al 
besteld kunnen worden. 

3.7.5. Marketing 

De eis vanuit de afdeling Marketing is voomamelijk gericht op het behoud van de mogelijk
heid om te kunnen communiceren met de klanten door middel van representaties van de pro
ductlijn, bijvoorbeeld teken.ingen. De modulen waar HM tot nu toe mee werkte zijn modulair 
opgebouwde representatie van de productlijn, vooral ten behoeve van de afdelingen Market
ing en Verkoop. 

► de mogelijkheid om naar de klant toe op een eenvoudige manier te communiceren moet be-
houden blijven. 

Het communicatiemiddel van de afdeling Markting worden niet aangetast door de invoering 
van generieke stuklijsten voor de productlijnen. De afdeling moet er alleen rekening mee 
houden <lat de nu door hen gebruikte representaties niet meer een op een overeenkomen met 
de stuklijsten, maar met de te verkopen functies. Deze functies kunnen zonder meer worden 
gegenereerd met behulp van de PCF-module 

3. 7 .6. Ontwikkeling 

De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de in de modulen gebruikte onderdelen en 
de betreffende stuklijsten zelf. Uitgangspunt voor de opbouw van de stuklijststructuren in de 
PCF voor de SVS-productlijn zal de door de afdeling Ontwikkeling vastgestelde technische 
standaard (TS) zijn, omdat deze vrijwel een op een overeenkomt met de mogelijkheden die 
een klant heeft bij het samenstellen van zijn installatie. In de TS kunnen geen assemblage
stuklijsten worden gemaakt, omdat de ontwikkel-software waar HM mee werkt <lit niet onder
steund. De TS is dus niet geschikt voor de aansturing van de assemblageafdeling. In samen
hang met de eis van Logistiek en Productie om de stuklijsten meer bewerkingsgericht te ma
ken zal de afdeling Ontwikkeling niet langer verantwoordelijk zijn voor de in de assemblage 
gebruikte stuklijsten. Deze worden in de toekomst in BAAN-IV opgebouwd. 
De afdeling blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de klantorderspecifieke ontwikkeling. 
Hiervoor moet materiaal en capaciteit worden vrijgemaakt. De kosten en het tijdsbeslag op de 
afdeling moet uit de PCF-module worden gegeneerd. 

► de klantorderspecifieke ontwikkeling moet met behulp van de generieke productstructuur 
kunnen worden aangestuurd. 

De "witte vlekken" in de specificatie van een installatie worden in het orderstadium door de 
afdeling Ontwikkeling ingevuld. Deze witte vlekken moeten dus in de productstructuur wor
den opgenomen. 
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4. Het functionele ontwerp van de generieke productstructuur 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een functioneel ontwerp voor de generieke productstructuur gepresen
teerd worden. Naar aanleidi"ng van de eisen zoals die binnen HM bestaan omtrent de werking, 
de output en de mogelijkheden van de PCF-module wordt een afleiding gemaakt van de eisen 
die voor de generieke productstructuur moeten gaan gelden. Hierbij zal gebruik gemaakt wor
den van de beschikbare literatuur op het gebied van generieke stuklijsten. Dit zal gebeuren in 
paragraaf 4.2. De uitgangspunten die de productstructuur bepalen zullen worden vastgelegd in 
paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 zal de leidende "view" worden bepaald. Op basis van de eisen 
en de logistieke karakteristieken die in hoofdstuk 3 zijn besproken wordt in paragraaf 4.5 de 
productstructuur bepaald. 

4.2. Afleiding van de eisen 

De afleiding van de eisen wordt besproken aan de hand van de eisen zoals die door de diverse 
disciplines van HM zijn gesteld aan de PCF-module en de theorie rondom generieke stuklijs
ten [bij !age 4]. 

De afdeling Verkoop heeft als eis gesteld dat de tijd benodigd voor het configureren van een 
klantorderspecifieke installatie tot een minimum beperkt wordt. Dit betekent dus, in termen 
van het configuratieproces, dat het aantal te stellen vragen om een installatie te specificeren 
eveneens tot een minimum wordt beperkt. Dit natuurlijk onder de randvoorwaarde dat de 
kwaliteit van de specificatie daar niet onder leidt. Het minimaliseren van de vraagstelling 
zonder de kwaliteit aan te tasten, is mogelijk door het maximale niveau te bepalen waarop een 
vraag gesteld kan worden. In de door Hegge ontwikkelde methodiek wordt eveneens gewezen 
op het belang van de juiste plaats van de vraagstelling [bijlage 4]. Mede op basis van deze 
methodiek is de volgende eis geformuleerd: 

I Het aantal vragen wordt geminimaliseerd door het niveau in de generieke productstructuur 
vast te ste/len waar de vraag geldt voor het maximale aantal generieke artikelen. 

Het principe waarmee deze eis gerealiseerd kan worden heet "overerving". Dit principe houdt 
in dat de antwoorden op vragen van hogere niveaus op de lagere niveaus bekend zijn. Dit 
voorkomt dus dat vragen op verschillende niveaus herhaald moeten worden. Het principe van 
overerving werkt in een generieke productstructuur dus van boven naar beneden. 
Uit de algemene beschrijving van een SVS-installatie is de onderverdeling in velden al aan de 
order gekomen. Het is niet ongebruikelijk dat een installatie meerdere, dezelfde velden bevat. 
De specificaties van velden die hetzelfde zijn zal resulteren in dezelfde antwoorden op de te 
stellen vragen. Dit resulteert in de behoefte om niet alleen van boven naar beneden antwoor
den te kunnen doorgeven, maar tevens van links naar rechts. 

I In het geval van gelijkluidende specificatie van generieke artikelen, waaronder bijvoorbeeld 
velden, zullen de antwoorden zoveel mogelijk warden herhaald. 

Het gebruik van de PCF-module zal naar verwacht de prestaties van de diverse afdelingen 
kunnen verbeteren. Belangrijk daarbij is de mate van inspanning die de afdeling Verkoop le-
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vert om de orderspecificaties vroegtijdig en correct aan de andere afdelingen kan leveren. Om 
deze inspanning voor de afdeling Verkoop de moeite waard te laten zijn, is het van belang dat 
de afdeling Verkoop zelfbaat heeft bij het gebruik van de PCF-module. De inrichting van de 
PCF-module moet dus zo zijn, dat het verkoopproces ondersteund wordt. Belangrijk is hierbij 
de mogelijkheid om met behulp van de PCF-module de offertetekst of een een-lijn schema te 
generen. 

I De generieke productstructuur wordt zodanig opgesteld dat het de mogelijkheid in zich heeft 
om output te verzorgen die direct kan warden toegepast in het verkoopproces van HM. 

HM staat de klanten toe om tot in een vergevorderd stadium van de offerte of order wijzigin
gen op de specificatie aan te brengen. HM vindt deze flexibiliteit naar de klant toe een ken
merk waarmee ze zich onderscheidt van de concurrentie. Wijzigingen op offertes zijn dan ook 
eerder regel dan uitzondering. Deze wijzigingen dienen snel verwerkt te kunnen worden in de 
oorspronkelijke offertespecificatie. De snelheid waarmee dit kan is afhankelijk van de snel
heid van configureren zoals hierboven is behandeld en de plaats in de structuur waar zich een 
wijziging voordoet. 

I De generieke productstructuur voorziet in de mogelijkheid om wijzigingen snel in de oor
spronkelijke specificatie in te passen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de 
specificatie. 

De afdeling Productie heeft als eis gesteld dat het door de invoering van een nieuw bedrijfsin
formatiesysteem niet overspoeld zal worden met productieorders. In de huidige situatie be
staat er maar een order voor de productie van een hele installatie. Alleen voor de stroomtrans
formatoren en de bedrading bestaan aparte orders. 

I De generieke productstructuur zal in het gebruik binnen de diverse modulen van BAAN-IV 
leiden tot een minimum aan productieorders. 

De generieke productstructuur zal door deze eis gebruik moeten maken van generieke phan
tom artikelen. Net als gewone phantom artikelen zijn de generieke artikelen bedoeld om hel
derheid te scheppen in de structuur van een stuklijst. Phantoms zijn in principe handige groe
peringen van stuklijstonderdelen en zijn niet bedoeld als een fysiek maakbaar product of (sub
)assemblage. Op basis van deze gedachte zal de BAAN-IV programmatuur dus nooit een pro
ductieorder voor een phantom genereren. 
Een nadeel van generieke phantomartikelen is echter dat er geen bewerkingsgegevens aan 
verbonden kunnen worden. Volgens dezelfde redenatie heeft een niet-maakbaar product na
melijk ook geen bewerkingen. 

Een belangrijke eis van de afdeling Logistiek is dat in een vroeg stadium het capaciteitsbeslag 
van een offerte of order bekend is. Dit betekent dat de PCF-module gebruikt moet worden om 
een specificatie van de benodigde capacititeit voor een offerte en order te genereren. Dit heeft 
geleid tot de volgende eis: 

I De generieke productstructuur moet gebruikt kunnen warden om een vo/doende gedetail
leerde weergave van het capaciteitsbeslag te genereren. 

Naast het capaciteitsbeslag van een order is ook als eis geformuleerd voor de afdeling Logis
tiek de vroegtijdige beschikaarheid van gegevens over de materiaalbehoefte. Vooral van de 
behoefte aan "long leadtime items" is belangrijk deze in een vroeg stadium te weten. Daarom 
is als eis opgenomen: 
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I De generieke productstructuur moet voorzien in een specificatie van de kritische onderde
len van een installatie. 

De inrichting van de structuur zal hoofdzakelijk plaats vinden voor productie bij de HM ves
tiging in Hengelo. Daamaast kan productie plaatsvinden bij zogenaamde lokale assembleurs. 
Lokale assemblage behelst een wezenlijk anders proces en daarmee een andere logistieke 
aansturing. 

I De generieke productstructuur wordt ingericht om alle vormen van productie aan te kunnen 
sturen. 

Een aantal van deze eisen bepalen mede de generieke productstructuur zoals die wordt af ge
leid in paragraaf 4.5. In hoofdstuk 5 zal in ieder geval op deze eisen worden teruggekomen. 

4.3. De uitgangspunten 

Op basis van de eisen die aan de generieke productstructuur zijn gesteld en de theorie rond 
generieke stuklijsten worden de uitgangspunten beschreven. 

Voor een generieke productstructuur wordt een top artikel gedefinieerd. Onder <lit top artikel 
komt de generieke stuklijst te hangen. Het ligt voor de hand om <lit het generieke artikel voor 
de gehele installatie te laten zijn. Dit generieke artikel zal voor alle SVS-installaties hetzelfde 
zijn en verschijnt op elke offerte of order voor een SVS-instalatie. Alie varianten van de SVS
installatie behoren dus tot een generiek artikel. Het eerste uitgangspunt is als volgt gedefini
eerd: 

I De generieke productstructuur begin! met een uniek artikel per productlijn 

De afdeling Productie heeft gevraagd om het aantal productieorders <lat voor een order wordt 
gegenereerd te minimaliseren. Dit natuurlijk onder de voorwaarde <lat de afdeling Logistiek 
een accurate planning kan maken van de benodigde bewerkingsuren. Uit de beschrijving van 
het voortbrengingsproces is al naar voren gekomen dat er een scheiding bestaat tussen het 
primaire gedeelte van een installatie en het secundaire gedeelte. Dit is gebruikt in de vastleg
ging van de productstructuur door een scheiding aan te brengen in een primair en secundair 
gedeelte van de installatie. Dit heeft geleid tot het volgende uitgangspunt: 

I In de generieke productstructuur vind een scheiding plaats in een primair en een secundair 
gedeelte van de installatie. 

Voor deze gedeeltes van de installatie worden ook productieorders gegenereerd. Deze pro
ductieorders kunnen door de afdeling Logistiek gebruikt worden om de activiteiten rond de 
order in te plannen. 
Een installatie bestaat naast een primair en een secundair gedeelte ook uit moten en velden. 
Dit zijn de belangrijkste structuur bepalende onderdelen van een installatie. Deze moeten dus 
ook als zodanig worden opgenomen in de generieke productstructuur. Voor deze onderdelen 
moeten echter geen productieorders worden gegenereerd. Dit heeft geleid tot het volgende 
ui tgangspunt: 
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I 
In de installaiie warden generieke artikelen opgenomen om de onderverdeling in moten en 
velden in een installatie tot uiting te kunnen brengen. Deze artikelen zullen phantom artike
len zijn. Deze artikelen zullen voor het primaire en secundaire gedeelte van de installatie 
dezelfde structuur vastleggen, 

Met deze uitgangspunten ligt het grootste gedeelte van de productstructuur vast. 
Zoals al eerder is gezegd kunnen er op een veld functies warden toegevoegd die nadere speci
ficatie vereisen. Voor deze functies warden generieke artikelen opgenomen in de generieke 
productstructuur. Het streven is om het aantal toe te voegen generieke artikelen na het niveau 
van veld te minimaliseren. Alleen functies die duidelijk zijn gescheiden van de oorspronkelij
ke specificatie op veld niveau en nadere specificatie voor zichzelf vereisen komen in aanmer
king om als generiek artikel te warden opgenomen. Dit heeft geleid tot het volgende uit
gangspunt: 

I Functionele toevoegingen op een veld (primair of secundair) warden opgenomen in een ge
neriek artikel als zeals functie specificatie behoeven en duidelijk gescheiden zijn van de 
specificatie van het veld. 

4.4. Het gekozen uitgangspunt 

In principe representeert elke afdeling een bepaalde "view" op de structuur van een product. 
In de literatuur [Hegge, Erens, Van Veen] wordt het belang van de keuze voor een bepaalde 
"view" als uitgangspunt voor modellering uiteen gezet. De heersend gedachte is <lat ook een 
PCP-model maar een meester kan dienen. Er moet een overheersende afdeling gekozen war
den die de andere ondergeschikt maakt, zonder daarbij afbreuk te doen aan de legitimiteit van 
de wensen van die afdelingen. 

In hoofdstuk 2 zijn de projectdoelen ten aanzien van de reductie van het werkkapitaal en de 
verhoging van de logistieke prestaties. De vermindering van de hoeveelheid voorraad en on
derhanden werk kan alleen gerealiseerd warden als de logistieke aansturing van het gehele 
voortbrengingsproces optimaal is. Een vroegtijdige materiaal- en capaciteitsbehoefte voor or
ders en offertes is dan een voorwaarde. De reductie van doorlooptijden en verhoging van de 
leverbetrouwbaarheid is alleen mogelijk als de productie kan rekenen op de beschikbaarheid 
van materialen en een realistische planning van de productiecapaciteit. 
De werkzaamheden van de afdeling Logistiek zullen dus voor een belangrijke afweging zor
gen in de te kiezen afdeling. De afdeling Verkoop heeft aan aantal legitieme eisen, omdat zij 
de afdeling is die gebruik zal moeten maken van de PCP. In hoofdstuk 2 is eveneens betoogd 
een afweging te maken op basis van de mate van gebruik van de productstructuur en/of de 
creatie van informatie aan de hand van de productstructuur. De afdeling Logistiek gebruikt de 
productstructuur om een klantorderspecifieke stuklijst vast te leggen en de bijbehorende be
werkingen te generen. Het liefst dus nog aan elkaar gerelateerd; een procesgerichte stuklijst. 
Deze informatie is van wezenlijk belang voor HM, omdat hiermee de productie wordt aange
stuurd. De afdeling Verkoop gebruikt de productstructuur om informatie te genereren ten aan
zien van de offerte of order en die naar de klant te sturen. Het belang van deze informatie 
moet niet onderschat warden, maar het is niet noodzakelijk ( of zelfs wenselijk) dat een in
strumentals de PCP-module exclusief daarvoor gebruikt zou warden. 

De afdeling Logistiek en Verkoop zijn voor de ondersteuning van hun activiteiten het meest 
gebaad bij een generieke productstructuur die zoveel mogelijk de basisstructuur van een SVS
installatie heeft. Deze structuur kan gebruikt warden om de werkorders en de verkooponder-
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steunende docuinenten te genereren. Uit de beschrijving van het voortbrengingsproces is de 
indeling in veld en moot, primair en secundair al ter sprake gekomen. Deze structuur is geba
seerd op de te volgen processtappen in de assemblage-afdeling. De view van deze afdeling zal 
als leidende "view" worden gekozen, omdat de generieke productstructuur van het assembla
geporces zal worden afgeleid en omdat deze structuur de eenvoudigste representatie van een 
SVS-installatie is en daarmee geschikt om de diverse afdelingen of (informatie-) systemen 
aan te sturen. 

4.5. De bepaling van de gen~rieke productstructuur 

Deze paragraaf beschrijft de afleiding van de generieke productstructuur. Deze afleiding is 
gebaseerd op de theorie rond het opzetten van generieke productstructuren. Deze theorie zal 
in de afleiding worden gei"ntegreerd. 

4.5.1. Het "neck-of-the glass" 

De eerste stap genoemd het bepalen van het "neck-of-the-glass" (NOTG) voor het betreffende 
product [bijlage 4]. 

I Het NOTG is het punt in productstructuur waar de variatie in mogelijke combinaties van 
samenstellende onderdelen het kleinst is. 

In veel gevallen bevindt dit punt zich op de plaats waar de productie op klantorder start. 
Daamaast zullen zich in dit punt de (geassembleerde) componenten zich bevinden die ge
bruikt kunnen worden voor de planning, de zogenaamde Master Production Schedule (MPS)
items. Het MPS wordt voor twee dingen gebruikt: 

► om de hele voorliggende productie aan te sturen, 
► als basis voor de klantorderacceptatie (via de Available-To-Promise). 

Dit MPS-niveau moet bij voorkeur ~ liggen bij de eindproducten wanneer er veel verschil
lende vormen van het eindproduct bestaan of wanneer de producten op klantorder worden 
gemaakt. De productietijd van een order kan dan we! eens groter zijn dan de door de klant 
gewenste levertijd. Bij HM geldt deze situatie. De productlijn kan in een bijna oneindig aantal 
configuraties geassembleerd worden en met een grote variatie in onderdelen geleverd worden. 
Het MPS-niveau is dus bij voorkeur gelegen op de plaats in bet productieproces waar de vari
atie in de materiaalstroom het kleinst is. Net als het NOTG dus. Meestal ligt op de plaats te
vens het KlantOrder Ontkoppe!Punt (KOOP). Hier gaat de anonieme productie over in pro
ductie op klant order. In bet geval van de SVS-lijn ligt bet feitelijke KOOP voor de eerste 
processtap in het assemblage proces. Dit komt omdat er bijna geen (sub-) assemblages op 
voorraad worden gehouden en een installatie op basis van een order wordt geassembleerd. 

I Het KlantSpecificatie Ontkoppe/Punt (KSOP) is het punt tot waar de specificatie van een 
klantorder zich in het voortbrengingsproces dringt [bijlage 5}. 

Dit punt is een betere indicatie voor bet NOTG dan het KOOP, omdat het eveneens een indi
catie is voor de variatie in samenstellende onderdelen is. Voor de SVS-productlijn bevindt dit 
punt zich voor de processtap "samenbouw". Officieel ligt bier geen (beheerst) voorraadpunt, 
maar de feitelijke ontkoppeling van de klantorder ten aanzien van de klantorderspecifieke sa-
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menstelling vari een installatie ligt hier wel. Bij het samenbouwen worden de in principe ano
nieme velden samengesteld tot een klantorderspecifieke configuratie op order. De velden be
vatten geen klantorderathankelijke materialen, afgezien van eventuele stroomtransformatoren. 
De transformatoren worden op klantorder gewikkeld omdat ze athankelijk zijn van de door de 
klant gewenste functionaliteit en configuratie. Ze moeten bij het opbouwen van de veldkasten 
op de gietstukken worden aangebracht. Dit is een klantorderspecifieke inmenging in een ver
der klantorderonathankelijke productiefase. 

Na de processtap "samenstellen" ligt het klantorderspecifieke karakter van de installatie voor
al in de hoeveelheid gebruikte materialen. Het frame <lat rond de velden wordt opgebouwd uit 
losse stukken. Het aantal velden in een installatie bepaalt hier alleen de hoeveelheid benodig
de stukken. Een klantorder bepaalt dus de benodigde hoeveelheid van een onderdeel, niet het 
soort onderdeel. Materiaal dat echt athankelijk is van de klantorder in <lit stadium is bijvoor
beeld de verbindingsstaaf door de railstukken, waarvan de lengte bepaald wordt door het 
aantal velden in de klantorder. 

Als tweede onderscheidend kenmerk is de plaats van de voorraadpunten te noemen. Dit be
treft dan voorraden die zich 'op de vloer' bevinden, dus voorraden tussen bewerkingen en 
geen grondstof- of eindvoorraad. Het houden van veiligheidsvoorraad is het meest effectief op 
een niveau in de productstructuur waar er nog een hoge mate van gemeenschappelijkheid is. 
Bij gebruik van seriegroottes kan er voorraad ontstaan doordat een serie niet volledig wordt 
gebruikt in een order. Bij HM wordt niet gewerkt met seriegroottes, omdat de installaties op 
klantorder worden geassembleerd. Alleen een aantal subassemblages die gebruikt worden in 
de mechaniekbak worden op voorraad geassembleerd, maar niet in een bepaalde seriegrootte. 
Voorraadpunten zijn belangrijk om de overgang van anonieme voorraad in 'dedicated' voor
raad te bepalen. 

In BAAN IV zullen de diverse artikelen die HM gebruikt in het fabricageproces opgedeeld 
worden in drie groepen, te weten: 

► klantorderspecifieke artikelen, 
► standaard, anonieme artikelen, 
► standaard, op order artikelen. 

Dit is dus een tweedeling in klantorderspecifieke en standaard artikelen en binnen de stan
daard artikelen een opdeling in artikelen die aan een klantorder kunnen worden toegewezen 
en anonieme artikelen (grijpvoorraad). 

Voor het bepalen van een productstructuur die gebruikt kan worden in een configurator 
speelt <lit onderscheid een rol. Het bepaald namelijk de voorraadpunten die voorkomen binnen 
het bedrijf. Beheerste voorraadpunten kunnen bepalend zijn voor het aantal niveaus <lat ge
bruikt wordt in een productstructuur. Een beheerst voorraadpunt tussen bewerkingen creeert 
een extra niveau in een productstructuur, omdat in <lit voorraadpunt artikelen (meestal subas
semblages) in voorraad worden gehouden, waarvoor een productieorder gegenereerd moet 
kunnen worden. De voorraad wordt geregistreerd en verbruik wordt afgeboekt op productie
of klantorder. Voor standaard, anonieme artikelen wordt de voorraadhoogte geregistreerd en 
worden hoogtes vastgesteld waarop bestelling plaatsvindt. Dit wordt Statistical Inventory 
Control (SIC) genoemd. 
Het overgrote deel van de materialen in een installatie zijn standaard artikelen die ingekocht 
worden bij HAT. Deze goederen worden in het centrale magazijn op voorraad gehouden. 
Daamaast wordt een uitvoerig assortiment op de werkvloer als voorraad aangehouden. Dit 
betreft werkplaatsvoorraad en bestaat uit alle onderdelen die op die werkplek gebruikt wor-
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den. In dit magazijn worden ook de artikelen op voorraad gehouden die nog een bewerking 
buiten HM ondergaan, zoals de deuren van de secundair compartimenten alsmede de artikelen 
die worden gegoten in hars of een productiestap ondergaan als het wikkelen van de transfor
matoren. 

In figuur 4-1 is een opzet gemaakt van de productstructuur zoals die nu in gebruik is bij HM. 
Velden bestaan uit standaardonderdelen, waaronder de mechaniekbak en de subassemblages 
en de gietstukken. De gietstukken zijn variabel per veldfunctie. Een aantal klantorders omvat 
het gebruik van stroomtransformatoren. Deze worden op klantorder gewikkeld, omdat ze af
hankelijk zijn van de gewenste secundaire onderdelen. De transformatoren worden door Ont
wikkeling gespecificeerd. 
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Naar aanleiding van bovenstaande beschrijving moet een conclusie getrokken worden omtrent 
de positie van het "neck-of-the-glass" (NOTG). 

Ten aanzien van de primaire onderdelen van de productlijn ligt dit punt na de opbouw van de 
velden. Deze velden kunnen klantorderafhankelijk worden opgebouwd, ze zijn volledig te 
specificeren in onderdelen (stuklijst) en de vraag kan relatief makkelijk worden voorspeld al 
dan niet na een vertaalslag, omdat ze een functie in een installatie weergeven en als zodanig is 
historisch informatie te achterhalen. De productie van gietstukken kan worden aangestuurd 
door middel van de voorspellingen op dit niveau. 

De klantorderspecifieke stroomtransformatoren die nu worden ingebouwd tijdens de fase van 
opbouwen moeten dan op een later moment in de velden worden ingebouwd. 
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Het feit dater tussen de assemblagebewerkingen van de SVS-productlijn geen voorraad wordt 
gehouden, zou betekenen dat de stuklijst voor dit traject uit een of hooguit twee niveaus zou 
bestaan. 

De gietstukken moeten warden gemaakt, dus daar warden orders voor gegenereerd. Deva
cuiimbottles die in de gietstukken warden verwerkt, warden ook op (productie-)order ge
maakt. Voor het daadwerkelijk assembleren van een SVS-installatie is momenteel een order 
vereist. Deze order omvat alle assemblagestappen en al het materiaal voor een complete SVS
installatie. Alleen de gietstukken warden niet direct door de klantorder aangestuurd. 
In onderstaande figuur is deze structuur weergegeven. Opvallend is het platte karakter van de 
"productie" -structuur. 

"Productie"-structuur SVS 

□ .... , ... 1ena1nNrtng 

ond•rde len 
2619.50 1 

figuur 4-2 Productiestructuur 

' 
~ 
~ 

De in de figuur gebruikt nummers komen overeen met de in de assemblage gebruikte lijsten 
voor de werkplaatsvoorraad. Het is mogelijk om een aantal niveaus aan te brengen in de 
structuur. Opgebouwde velden zijn mechaniekbakken samengevoegd met gietstukken voor 
het vervullen van een bepaalde veldfunktie. Deze subassemblage gebeurt nu op klantorder, 
maar is altijd standaard per veldsoort. In principe is het mogelijk om hier een niveau in de 
productstructuur aan te brengen die het mogelijk maakt om de opgebouwde velden op pro
ductieorder te assembleren. 

Na het opbouwen wordt het moeilijker om voorraad aan te houden. Het KOOP ligt bij het sa
menbouwen van de installatie en daama wordt eraan doorgewerkt tot de installatie klaar is 
zonder hem ergens in voorraad te houden. Vanaf hier kan de assemblage plaatsvinden met 
behulp van een productieorder. 

Zoals uit figuur 4-1 na voren komt is de assemblage na het KOOP verdeelt in een aantal stap
pen. In principe is het mogelijk om voor elk van deze stappen een niveau in de productstruc
tuur te creeren. In deze situatie moet voor elke overgang van assemblagefase een productieor
der worden vrijgegeven. Dit is geen wenselijke situatie, omdat dit betekent dater eveneens 
meer niveaus in de productiebeheersing ontstaan waardoor dit een complexer probleem 
wordt. Tevens ontstaat er voorraadvorming van subassemblages waarop reeds werk verricht is 
en dus duur zijn, wat de voorraadkosten nadelig be1nvloedt. 
De keuze van het aantal niveaus en de plaats van de doorsnijding van de productstructuur is 
dus afhankelijk van meer zaken dan alleen de materiaalstroom door de afdeling. 
Het heeft raakvlakken met het artikelbeheer, de productiebesturing, inkoopbeleid, verkoop. 
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4.5.2. De groepering van samenstellende onderdelen 

In deze paragraaf zullen de volgende twee stappen in het stappenplan van Hegge warden be
handeld [bijlage 4]. 

Deze stappen behelzen het onderscheiden van generieke artikelen die in de generieke stuklijst 
warden opgenomen. De generieke artikelen zijn een groepering van gelijksoortige onderde
len; een familie. Deze families kunnen in alle lagen van de productstructuur voorkomen. De 
laagste lagen bevatten de zogenaamde primitieve onderdelenfamilies. Hogere lagen bestaan 
uit generieke subassemblages. Dit zijn dus weer samenstelling van generieke primitieve on
derdelenfamilies. 

Uit de beschrijving van het voortbrengingsproces van de SVS-productlijn is al gebleken dat 
de productie van een SVS-installatie bestaat uit de assemblage van standaard onderdelen die 
los op voorraad warden gehouden. De bepaling van generieke artikelen op basis van de pro
cesstructuur is dus niet mogelijk. Voor de groepering van onderdelen in generieke artikelen is 
gebruik gemaakt van de Technische Standaard (TS). De TS is een lijst van alle functies die 
voor een SVS-installatie gekozen kunnen warden. Deze functies hebben een stuklijst die de 
technische functie weergeeft. In de TS zijn eveneens een aantal restricties op combineerbaar
heid van functies opgenomen. De technische standaard is al een groepering van onderdelen in 
families naar functies. Deze functies zijn in principe ook de mogelijkheden die een klant kan 
kiezen in een installatie. Voor de modellering van de generieke stuklijst is de TS als uitgangs
punt gekozen. De in de TS opgenomen functies stellen een veld samen en alle functionele uit
breidingen op het gebied van primaire en secundaire delen van de installatie. 

Bovenstaande uitgangspunten hebben voor de SVS-productlijn van HM geleid tot een gene
rieke productstructuur. In de onderstaande figuren wordt deze structuur weergegeven. 

lnstallatie 

Primair Secundair 
Bovenplaat 
en hijsmat. 

Gereedschap 

figuur 4-3 Generieke productstructuur op installatieniveau 

Handl.+doc. Transport mat. 

Uit deze figuur is de verdeling in een secundair en primair gedeelte onder het niveau van in
stallatie op te maken. Deze delen hebben elk hun eigen structuur. In figuur 4-4 staat deze 
weergegeven voor het primaire gedeelte. 
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figuur 4-4 De generieke productstnictuur voor het primaire gedeelte 

In deze figuur zijn de gearceerde blokken de generieke artikelen. In deze verdeling zijn de 
uitgangspunten terug te vinden. De niet-gearceerde blokken zijn de groeperingen van de 
samenstellende functies uit de technische standaard. 
In figuur 4-5 is de structuur voor het secundaire gedeelte volgens hetzelfde principe weer
gegeven. 
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mat.voor 
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figuur 4-5 De generieke productstructuur voor het secundaire gedeelte 
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5. Het technisch ontwerp van de generieke productstructuur 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal warden ingegaan op het technisch ontwerp van de generieke pro
ductstructuur. De basis voor dit ontwerp is natuurlijk het functioneel ontwerp zoals dat is be
sproken in hoofdstuk 4. Tevens zal wederom de literatuur warden aangesproken om het ont
werp vorm te geven. In paragraaf 5 .2 zal een inventarisatie warden gepresenteerd van de on
derscheidend kenmerken van een installatie. Deze kenmerken zullen warden gebruikt om het 
vraag-en-antwoord proces te structureren. Dit wordt besproken in paragraaf 5.3 . Een aantal 
specifieke modelleringsproblemen zal in paragraaf 5 .4 onder de loep warden genomen, waar
na in paragraaf 5.5 de stuklijsten van de generiek artikelen en de generieke routings warden 
besproken. 

5.2. De onderscheidende kenmerken 

In deze paragraaf warden de onderscheidende kenmerken van een SVS-installatie behandeld. 
Deze kenmerken zullen gebruikt warden om het vraagproces in de PCF-module van BAAN
IV te sturen. De kenmerken zullen warden opgedeeld in technische kenmerken, structuur be
palende kenmerken en functionele kenmerken. In onderstaande subparagrafen warden deze 
kenmerken uitvoering behandeld. 

5.2.1. Technische kenmerken 

De technische kenmerken van een installatie zijn de zijn de kenmerken die aan een installatie 
warden opgelegd door de elektrische karakteristieken van de omgeving waar de installatie in 
bedrijf zal warden gesteld. Zander al te diep in te gaan op de achtergronden van deze elektri
sche karakteristieken, zal hieronder een opsomming warden gegeven van de technische ken
merken met een korte uitleg. 

bedrijfspanning; dit is de spanning (in kV) waarmee de installatie bij ingebruikstelling gaat 
werken. 
frequentie bedrijfspanning; dit is de frequentie van het elektriciteitsnet, waaronder de in
stallatie komt te draaien. 
draairichting van het net; de draairichting van het net is of links of rechtsom. 
aardingssituatie van het net; het net is of geaard of de aarding is zwevend. 
isolatiespanning; dit is de maximale waarde van de spanning, waarvoor de installatie is ge
certificeerd. 
korte duurstroom; dit is de maximale waarde van de stroom die de installatie gedurende een 
bepaalde, korte periode moet kunnen doorstaan. 
tijd korte duur stroom; de periode waarvoor de maximale korte duurstroom geldt. 

Dit zijn kenmerken die voor alle delen van de installatie gelden. De invulling van deze ken
merken van een installatie bepalen oak de keuzemogelijkheden voor andere delen van de in
stallatie. 
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5.2.2. Structuur bepalende kenmerken 

De technische kenmerken leggen elektrische eigenschappen van een installatie vast. Daar
naast wil een klant ook zeggenschap over de indeling van de installatie naar vorm en functie . 
Er bestaat dus een aantal kenmerken die deze eigenschappen voor een installatie vastleggen. 
Deze zullen ook worden opgesomd met daarbij een korte omschrijving. 

aantal moten; de installatie kan naar klantwens worden verdeeld in een aantal moten. Een 
moot is een groepering van velden. 
aantal ve/den; het aantal velden bepaalt de grootte van de installatie. 
aantal velden per moot; het aantal velden bepaalt de grootte van de moot. Het maximum 
aantal velden per moot is 6. 
de volgorde van velden per moot; de volgorde van velden in een moot bepaalt de structuur 
van de moot en is aan een aantal restricties onderhevig. 

5.2.3. Functionele kenmerken 

De klant wil met de installatie een aantal functies kunnen uitoefenen. De hoofdfunctie zal zijn 
om met de installatie stroom te kunnen aan- en afschakelen. Deze en andere functies zijn ver
deeld over een aantal veldsoorten, die elk een eigen functie vertegenwoordigen. Op deze 
hoof dfuncties kunnen extra functies word en toegevoegd. Hieronder zal een aantal van de 
hoofd- en toe te voegen functionele kenmerken worden opgesomd en toegelicht. 

veldsoort; bepaald de hoofdfunctie van een veld. De verdeling van velden over een moot of 
installatie (zie de structuur bepalende kenmerken) is aan restricties onderhevig. 
stroomtransformatie; deze functie kan worden toegevoegd aan een aantal veldsoorten om 
bijvoorbeeld meting aan de stroom mogelijk te maken of secundaire apparatuur aan te sturen. 
spanningtransformatie; idem voor spanning. 
bediening; de standaard handbediening van de schakelvelden kan worden uitgebreid met 
motorbediening om in- en uitschakeling op afstand mogelijk te maken. 
signalering; uitbreidingen op de standaard mogelijkheden voor de schakelstandsignalering. 
relais; diverse soorten relais kunnen worden gebruikt om een grote variatie aan functies te 
ondersteunen. 
Elk van deze functies vereist nadere specificatie door de klant. Dat wil dus zeggen <lat deze 
functies weer onderscheiden kenmerken van zichzelf hebben. Op de specificatie van deze 
functies zal later worden teruggekomen. 

5.3. Het structureren van bet vraagproces. 

In deze paragraaf zal een aanzet worden gegeven voor de technische inrichting van het vraag
proces. Onder de gestelde model eisen wordt een vraagstructuur opgezet die met zomin mo
gelijk vragen de generieke structuur van de installatie vastgelegd. 
Het "overervings"-principe zal op de vraagstelling worden toegepast om het aantal vragen te 
minimaliseren. Zoals de lezer zich zal herinneren bestond de generieke structuur uit een top
artikel per productlijn en een scheiding van het primaire en het secundaire gedeelte van de in
stallatie. In figuur 5-1 wordt deze opzet herhaalt. 
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niveau 1 

niveau 2 

niveau 3 

niveau 4 

Moot 
Primair 

Veld 
Primair 

Primair 

Moot 
Primair 

Veld 
Primair 

jiguur 5-/ Globa/e generieke prod11ctstr11ctu11r 

lnstallatie 

Moot 
Secundair 

Veld 
Secundair 

Secundair 

Moot 
Secundair 

Veld 
Secundair 

Zoals gezegd gelden de technische kenmerken van een installatie voor de gehele installatie. 
Het overervingsprincipe zegt dan dat in een dergelijk geval deze kenmerken zo hoog mogelijk 
in de structuur moeten warden opgenomen. Deze kenmerken moeten dus op het eerste niveau 
van de installatie warden gesteld en beantwoord. De waarde van deze kenmerken zijn dan 
voor de hele onderliggende structuur bekent. 
In de PCF-module van BAAN-IV gelden productkenmerken [bijlage 5]. Productkenmerken 
zijn in dit geval dezelfde als de hierboven in paragraaf 5.2.1 genoemde technische kenmer
ken. Deze productkenmerken zijn ter beantwoording opgenomen bij het generieke artikel 
voor de gehele installatie, het top-artikel. De waarde van deze productkenmerken zijn dan tij
dens het configuratie-proces in de onderliggende structuur bekend. Als deze productkenmer
ken oak tijdens het generatie-proces bekend moeten zijn op lagere niveaus, dan moeten deze 
oak warden opgenomen bij deze generieke artikelen. Dit kan noodzakelijk zijn om stuk
lijstregels in de generieke stuklijst op lagere niveaus aan te sturen. 
De structuur bepalende kenmerken van een installatie gelden natuurlijk ook voor de gehele 
installatie. De structuur voor het primaire en het secundaire gedeelte moeten natuurlijk het
zelfde zijn. De structuur bepalende kenmerken warden opgenomen op het hoogste niveau. 

Vanwege de onderhoudbaarheid van het model wordt een aantal generieke artikelen in de ge
nerieke productstructuur herhaald. De onderliggende stuklijsten van deze artikelen is dus het
zelfde. Dit betekend dus dater maar een stuklijst onderhouden hoeft te warden. In figuur 5-1 
is deze herhaling te zien voor de generieke artikelen "Moot Primair" , "Moot Secundair", 
"Veld Primair" en "Veld Secundair". Het aantal moten dat is opgenomen in de structuur is 
zeven. Dit getal is een ervaringscijfer, gebaseerd op de verkoopgegevens over de afgelopen 
twee jaar. Het aantal velden in de stuklijst van een moot is het maximale aantal van zes. 
Het aantal velden en moeten dat in een te configureren installatie moet warden opgenomen is 
natuurlijk iedere keer anders. In de volgende paragraaf wordt deze problematiek behandeld. 

De functionele kenmerken van de installatie specificeren de functies die van een installatie 
warden verwacht. Omdat het uitgangspunt voor de opzet van het model is geweest om naast 
de structuur bepalende generieke artikelen alleen generieke artikelen op te nemen die een ex
pliciete functie representeren, zijn de functionele kenmerken erg makkelijk te koppelen aan 
de desbetreffende generieke artikelen. 
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5.4. De modelleringsproblematiek 

In deze paragraaf wordt stil gestaan bij de specifieke modelleringsproblemen die de generieke 
productstructuur met zich mee brengt aan de hand van de indeling in technische, structuur be
palende en functionele kenmerken. Een aantal van deze problemen zijn ontstaan, omdat er ei
sen aan de generieke productstructuur gesteld zijn, waaraan moet worden voldaan. Een aantal 
is echter ook ontstaan door de beperkte mogelijkheden van de PCF-module van BAAN-IV. 
Dit onderscheid zal waar nodig in de bespreking worden opgenomen. 

5.4.1. Naar aanleiding van technische kenmerken 

De modelleringsproblematiek rond de technische kenmerken is minimaal. Omdat het zulke 
karakteristieke kenmerken voor een installatie zijn, is het geen enkel probleem geweest om de 
mogelijkheden en restricties voor de waarden van deze kenmerken te achterhalen en in de 
PCF op te nemen. Omdat de kenmerken op installatie-niveau worden vastgelegd, zijn ze door 
het hele configuratieproces bekend. Het enige probleem dat voor deze kenmerken is ontstaan, 
was dat in eerste instantie niet bekend was dat deze kenmerken ook moeten worden opgeno
men bij generieke artikelen waar deze kenmerken terug komen in de restricties op bijvoor
beeld stuklijstregels of bewerkingen. Dit heeft te maken met het verschil tussen de werking 
van het configuratie- en het generatieproces (bijlage 5]. 

5.4.2. Naar aanleiding van structuur bepalende kenmerken 

De structuur bepalende kenmerken zijn het meest problematisch gebleken in de modellering. 
Hier zijn twee soorten problemen te onderscheiden; 

► de opbouw van het model zodanig, dat er geen verschil kan bestaan tussen het primaire en 
het secundaire gedeelte van de installatie. 

► de aansturing van materiaal op basis van de structuur van een klantorderspecifieke installa
tie. 

De eis dat er geen verschil mag bestaan tussen de primaire en secundaire tak van de installatie 
is natuurlijk ingegeven door het feit dat een geconfigureerde installatie bouwbaar moet zijn. 
Bij dit probleem speelt ook nog een aantal andere eisen een rol. Allereerst is er de eis dat het 
aantal te beantwoorden vragen minimaal moet zijn. Daamaast is er door de afdeling Verkoop 
geeist dat in het model wordt ingebouwd dat er voor elk generiek artikel in het model bekend 
is waar zich dit artikel zich bevind in de installatie. Dit zal in het vervolg de plaatsbepaling 
worden genoemd. De structuur van een installatie wordt vastgelegd door het aantal moten en 
het aantal velden en de veldvolgorde per moot. Van oudsher zijn de diverse veldsoort 
(veldfuncties) binnen HM onderscheiden door ze te karakteriseren met behulp van een een of 
tweeletterige code. In het vastleggen van de structuur van een installatie is hiervan gebruik 
gemaakt. Per moot is een kenmerk opgenomen dat de specificatie van het aantal velden en de 
veldvolgorde vastlegd door het ingeven van een aantal karakters dat de veldvolgorde weer
geeft. De onderscheiden veldsoorten binnen HM zijn weergegeven in de volgende tabel. 
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label 4 Veldsoorten bij HM 

Letteraanduidin 
G 
H 
K 
L 
M 
0 
R 
s 
T 
V 
w 

In bovenstaande tabel staan alleen nog een-letterige codes. De reden waarom dit gedaan is zal 
in de loop van deze behandeling duidelijk warden. 
Het vastleggen van de veldvolgorde binnen een moot kan nu gebeuren door het ingeven van 
een rij karakters. De reeks "KKT" is bijvoorbeeld een voorbeeld van een redelijk standaard 
configuratie van een installatie. 

Op installatie niveau zijn dus nu kenmerken opgenomen die door de gebruiker gevuld warden 
door het intoetsen van een lettercombinatie. Deze specificatie moet nu warden doorgegeven 
aan de lagere niveaus in de generieke productstructuur, zonder tussenkomst van de gebruiker 
en met dezelfde consequenties in de primaire en secundaire tak van de installatie. 
Om dit te bereiken moeten de kenmerken die deze volgorde vastleggen warden geerfd door 
zowel de generieke artikelen "Moot Primair" en "Moot Secundair". Om te bepalen welke 
volgorde van velden bij welke moot horen, is een kenmerk opgenomen dat het mootnummer 
vastlegt. De systematiek die <lit mootnummer bepaalt, is de volgende: 

Op basis van het aantal moten dat wordt ingegeven, wordt de gebruiker gevraagd de kenmer
ken te vullen die de betreffende veldvolgorde per moot vastleggen. Het kenmerk dat het aan
tal moten vastlegt, wordt geerfd door de generieke artikelen "Primair" en "Secundair". In de 
stuklijsten van deze artikelen wordt op basis van dit kenmerk het juiste aantal moten geselec
teerd <lat vervolgens gespecificeerd moet warden. De lezer wordt er aan herinnerd <lat dit elke 
keer hetzelfde generieke artikel is, vanwege de onderhoudbaarheid van de structuur. Een di
rect onderscheid in moot 1, moot 2, etc. is dus niet mogelijk. Daarom is in de constraint op de 
stuklijstregels van de generieke moten een variabele opgenomen die een volgnummer aan de 
moten meegeeft. In figuur 5-2 wordt dit weergegeven. 

jiguur 5-2 Stuk/ijst constraint 
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Voor het generieke artikel "Moot" (primair en secundair) is een kenmerk opgenomen dat ge
vuld wordt door de variabele uit de stuklijstregel. Dit is te zien in figuur 5-3. 
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jiguur 5-3 Het generieke artikel moot 
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Op dit punt is dus de verdeling in aantal moten en de volgorde van de velden over de moten 
bekend op moot niveau. Op basis van het volgnummer van de moten wordt het bijbehorende 
kenmerk dat de volgorde voor die moot vastlegt ingelezen. 
Vervolgens moet op basis van dit kenmerk het correcte aantal velden uit de stuklijst van de 
moot warden geselecteerd. Het aantal velden in de moot wordt bepaald door dit af te lei den 
uit het aantal karakters in de gespecificeerde mootvolgorde. De selectie van de stuklijstregels 
voor de velden gebeurd op dezelfde wijze als hierboven is beschreven voor de moten. Daar
naast moet op veldniveau bekend zijn met welke veldsoort de gebruiker te maken heeft. Om 
dit te bereiken wordt het volgordekenmerk uitgesplitst in separate karakters die verdeeld war
den over variabelen. Vanwege deze reden is de code die een veld vastlegt (zie tabel 4) tot een 
letter is teruggebracht. Deze variabelen warden ook in de stuklijstregels opgenomen en ver
schijnen op het veldniveau wederom in een kenmerk dat de veldsoort vastlegt. 

Op deze manier is door het stellen van zo min mogelijk vragen de structuur vastgelegd. Te
vens is een plaatsbepaling opgenomen, waardoor de gebruiker te allen tijde weet waar hij zich 
bevindt in de installatie. Voor de niveaus onder het veldniveau in de generieke productstruc
tuur is een kenmerk opgenomen dat is samengesteld uit de betreffende tak (primair of secun
dair) , het betreffende mootnummer en het betreffende veldnummer en veldsoort. In figuur 5-4 
is dit weergegeven. 
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Als tweede probleem naar aanleiding van de structuur bepalende kenmerken is genoemd de 
aansturing van materiaal. Het probleem hierbij wordt veroorzaakt door de materialen die af
hankelijk zijn van de veldvolgorde binnen een moot. Uit de beschrijving van het voortbren
gingsproces is al naar voren gekomen, dat een aantal materialen geselecteerd moet worden op 
basis van veldoverstijgende kenmerken. In voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de trekstang die 
in het railsysteem van een installatie wordt gebruikt om de velden met elkaar te verbinden. 
Het zou in principe voldoende zijn om het aantal velden in de moot te weten en op basis daar
van de benodigde lengte van de trekstang te selecteren. Dit wordt echter gedwarsboomd door 
het feit dat een aantal veldsoorten geen railsysteem heeft. Een voorbeeld hiervan is het meet
veld. De consequentie hiervan dat er geen doorlopende trekstang gebruikt kan worden, maar 
dat de velden voorafgaand aan en volgend op een meetveld door een aparte trekstang moeten 
worden verbonden. 

Doordat we de volgorde door de gebruiker laten ingeven in de vorm van de karakteriserende 
lettercombinatie en deze vervolgens erven naar het mootniveau, kunnen we ook de positie van 
bepaalde veldsoorten in de moot bepalen. De locatie van bijvoorbeeld een meetveld ligt vast 
door de plaats van de "M" in de ingegeven lettercombinatie. In de volgorde "KKMVT" is het 
meetveld het middelste veld, voorafgegaan en gevolgd door twee velden. Op deze manier is 
de materiaalaansturing op basis van veldoverstijgende kenmerken dus wel mogelijk. 

5.4.3. Naar aanleiding van functionele kenmerken 

De problemen rond de functionele kenmerken zijn eveneens toe te spitsen tot twee categorie
en: 

► het verkrijgen van de juiste gegevens over de specificatie van de diverse functies , 
► het programmeren van deze gegevens in de PCP-module. 

De input voor de bouw van het PCF-model was de technische standaard. In deze standaard 
zijn de artikelnummers opgenomen die technische functies representeren. Hiermee was echter 
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alleen bekend wat een configuratie zou moeten opleveren aan artikelnummers. Er was geen 
informatie beschikbaar over de manier waarop een specificatie zou moeten plaatsvinden om 
uiteindelijk op deze nummers uit te komen, anders dan de kennis die bij de medewerkers van 
HM in het hoofd is opgeslagen. Vee! van deze informatie is achterhaald door intensieve sa
menwerking met medewerkers van de afdelingen Verkoop, W erkvoorbereiding, Ontwikkeling 
en Productie. In hoofdstuk 6 wordt de manier besproken waarop deze kennisoverdracht heeft 
plaats gevonden. 

De gegevens die uit dit proces beschikbaar zijn gekomen, moeten vervolgens zodanig ge
schikt worden dat het uiteindelijk configureren van een functie plaats kan vinden via de kort
ste weg. Hiermee wordt bedoeld dat de relaties tussen de kenmerkende eigenschappen van 
een functie moeten worden onderzocht. Belangrijk is hierbij te bepalen of waarden van ken
merken zijn af te leiden uit eerder gestelde vragen en anders de vraagstelling zo aan te passen 
dat dit we! mogelijk wordt. Vanuit de achtergrond van HM wordt vaak gedacht vanuit de 
volledige technische specificatie van een functie . Nader onderzoek legt dan toch vaak een 
relatie tussen bepaalde kenmerken bloot, waardoor de vraagstelling wederom is te minimali
seren. 
Een goed voorbeeld hiervan is de specificatie van een stroomtransformator. Een stroomtrans
formator is een veel gebruikte, functionele toevoeging. De volledige technische specificatie 
van een stroomtransformator is echter een immens karwei . In het kader van dit onderzoek is 
een standaardisatieprogramma opgestart om te achterhalen welke relaties tussen de technische 
kenmerken van een stroomtransfornator bestaan en welke specificaties het meest voorkomen. 
Volgens het principe van de "80-20" regel is een selectie gemaakt uit de range van stroom
transformatoren die nu aan de hand van vijf kenmerken volledig kunnen worden gespecifi
ceerd. Voor de resterende 20 procent blijft volledige specificatie noodzakelijk. 

Stroomtransformatoren kunnen veelvuldig voorkomen, ook binnen een en hetzelfde veld. In 
principe is het mogelijk dat een veld negen stroomtransformatoren bevat. Dit zijn er maxi
maal drie per fase. Zoals uit de beschrijving van het voortbrengingsproces naar voren is ge
komen, worden de stroomtransformatoren gestapeld op een gietstuk. 
De SVS-installatie is ontworpen om in een zo compact mogelijke ruimte te kunnen schakelen. 
Dit betekent ook dat de ruimte binnen een veld klein is. Daarom geldt er een restrictie op het 
gebruik van stroomtransformatoren; De totale hoogte van de gestapelde stroomtransformato
ren mag niet boven de 114 millimeter uitkomen. Om dit tijdens het configuratieproces al te 
verhinderen, moet een teller worden bijgehouden voor de "verbruikte" hoogte. 

5.5. Generieke stuklijsten en bewerkingen 

In deze paragraaf wordt de technische invulling rond de generieke stuklijsten en bewerkingen 
behandeld. Nu de generieke productstructuur is vastgelegd en de technische invulling daar
van bekend is, is het relatief eenvoudig om de stuklijsten bij de generieke artikelen op te 
bouwen. 

5.5.1. Stuklijsten 

Het uitgangspunt bij de opbouw van deze stuklijsten is de technische standaard. In deze tech
nische standaard waren in de loop der tijd echter een aantal onvolkomenheden geslopen. In de 
standaard stuklijst van een aantal veldsoorten was bijvoorbeeld de deur die de voorkant van 
het betreffende veld bedekt opgenomen. HM heeft echter de eis gesteld dat alle te leveren in
stallaties een opdruk hebben op het eerste veld van de installatie. De deuren van de verschil
lende velden verschillen van elkaar, dus gecombineerd met de plaats in de installatie zou dit 

Productco,,jiguratie bij Holec Midde11spa1111i11g B. V. 48 



HOLECH-1 

resulteren in een groot aantal variaties in stuklijsten. Er is daarom besloten om de deuren voor 
de installatie apart aan te sturen. 

Een groter probleem rond de generieke stuklijsten deed zich voor rond de Lokale Assembla
ge. Lokale Assemblage is een systeem dat HM toepast om op een aantal buitenlandse lokaties 
schakelsystemen te produceren. HM treedt op als leverancier voor de Lokale Assembleurs en 
verscheept alleen de onderdelen van een installatie die de kemtechnologieen van HM verte
genwoordigen. Vanuit het management team van HM is de wens geuit om de mogelijkheid 
om de Lo kale Assembleurs aan te sturen in hetzelf de productmodel op te nemen als de regu
liere productie. De generieke productstructuur zoals die nu is opgebouwd, is gebaseerd op de 
processen binnen HM voor de reguliere assemblage. Het proces rondom de Lokale Assem
blage is wezenlijk anders en gaf dus potentieel problemen. Een analyse van dit proces bracht 
een belangrijk onderscheid aan het licht: de stuklijstopbouw van de functies uit de technische 
standaard is wezenlijk anders voor Lokale Assemblage. Omdat HM alleen de materialen wil 
leveren aan de Lokale Assembleur die geassocieerd worden met de kemtechnologieen, moe
ten alle handelsartikelen uit de stuklijsten van de diverse functies verwijderd worden. Han
delsartikelen zijn bijvoorbeeld de in de assemblage gebruikte moeren en veren. 
In het PCF-model voor de reguliere productie zijn alleen de top-artikelen van de diverse 
functies uit de technische standaard opgenomen. Door middel van configuratieproces kunnen 
we alleen bepalen of een dergelijk top-artikel we] of niet wordt opgenomen in de stuklijst van 
de geconfigureerde installatie; de samenstelling van de stuklijst van het top-artikel kunnen we 
dus niet wijzigen vanuit de PCF. Hiermee verviel de mogelijkheid om Lokale Assemblage op 
te nemen het PCF-model. 

Als laatste wordt hier genoemd de secundaire apparatuur. In haar streven naar flexibiliteit 
naar de klant toe heeft HM een enorm assortiment aan secundaire apparatuur opgebouwd die 
in een installatie kan worden ingebouwd. Vee! van deze secundaire apparatuur vereist zoveel 
specificatie dat het onmogelijk is voor een verkoper om dit volledig vast te leggen in een 
PCF-model. Daarom worden de specificaties bepaald door de afdeling Secundaire Engineer
ing die de juiste apparatuur laten inkopen door de afdeling Inkoop. 
Het grootste gedeelte van deze apparatuur is niet opgenomen in de technische standaard, maar 
wordt beheerd in een systeem dat Elcad heet. De database van dit systeem bevat de specifica
ties van alle opgenomen secundaire apparatuur. Hieruit wordt dus de benodigde apparatuur 
geselecteerd. De afdeling Secundaire Engineering moet we] een bepaalde minimale specifi
catie als input hebben van de afdeling Verkoop. Dit betreft dan de specificatie van bepaalde 
secundaire apparatuur naar bijvoorbeeld fabrikant, type, functie , etc. Om dit voor elkaar te 
krijgen is een aantal generieke artikelen in de generieke productstrucuur opgenomen die al
leen een tekst genereren op basis van deze kenmerken. Deze specificatie worden gestuurd 
naar de afdeling Secundaire Engineering die er de juiste artikelen bij zoekt. 

5.5.2. Bewerkingen 

De generieke bewerkingen zoals die in eerste instantie waren opgenomen in het model wer
den bepaald op basis van het aantal velden in de installatie en de verdeling over de diverse 
veldsoorten. Dit kon echter niet voldoen aan de eisen die de afdeling Logistiek aan de door de 
PCF-module te genereren planning heeft gesteld. Omdat in het model generieke phantom ar
tikelen zijn opgenomen, is het haast onmogelijk geworden om vanuit de normale werking van 
de PCF-module een nauwkeurige bewerkingsstaat te genereren. Er is daarom gezocht naar 
een manier om dit te omzeilen. 

De stuklijsten van de functies uit de technische standaard hebben in BAAN-IV allemaal een 
procesgericht stuklijst gekregen. Dat wil dus zeggen dat het materiaal uit dit stuklijst gesplitst 
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is naar de bewerking waar dit materiaal voor deze functie aan de installatie wordt toege
voegd. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een bepaalde secundaire functie een bepaalde 
materiaaltoevoeging in het primaire traject nodig heeft om in het secundaire traject iiberhaupt 
te kunnen worden ingebouwd. Deze materialen zijn dan dus gesplitst naar processtappen. 
Voor de PCF-module is nu een maatwerk programma ontwikkeld dat deze bewerking aan de 
stuklijsten de artikelen uit de technische standaard koppelt aan een dezelfde bewerkingen op 
de generieke niveaus boven de generieke phantom laag. Het model is uitgebreid met een aan
tal generieke artikelen om de planning te kunnen genereren. Dit zijn de zogenaamde Doe! Be
grotingsOnderdelen (DBO's) [bijlage 8]. Deze DBO's worden door het maatwerk gevuld met 
de materialen en bewerkingen die onder de generieke phantoms en de reguliere phantoms. In 
figuur 5-5 is dit weergeven. 

I 10: 800 

Phantom 
(generiek) 

DBO 
(generiek) 

1 20 820 ___ 3_o:~84o 
I 

123.456 ! I abc.def I I ABC.DEF I 

figuur 5-5 Werking Maatwerk 
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40:800 
60:820 
80:840 

! 40: 800 
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I 80: 840 

---~ 
ABC.DEF 

Niet alle bewerkingen worden echter door het maatwerk gevuld vanuit de standaard stuklijs
ten. Vooral de bewerking die betrekking hebben op engineeringsactiviteiten worden recht
streeks bepaald vanuit de PCF. 
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6. Integratie van PCF met HM-systemen 

6.1. Inleiding 

In <lit hoofdstuk zullen de eisen ten aanzien van de integratie met andere HM-systemen wor
den behandeld. In de opdrachtformulering uit hoofdstuk 2 is al een aantal mogelijkheden voor 
mogelijke integratie opgenomen. In <lit hoofdstuk zal <lit gebeuren voor de offerteteksten en 
de een-lijn schema's en wordt stil gestaan bij de toekomstige mogelijkheden. 

6.2. De off erteteksten 

Het kunnen genereren van offerteteksten is als eis opgenomen voor de afdeling Verkoop. De 
offertes zijn een belangrijk onderdeel in het offertetraject. Het is een visitekaartje <lat in de 
traditionele, elektrische industrie aan hoge commerciele eisen moet voldoen. 

De mogelijkheden die BAAN-IV kan bieden op het gebied van offerteteksten zijn erg mini
maal en beneden de maat. Er is een inventarisatie gemaakt van de criteria waaraan de offerte 
moet doen. Een offerte bij HM is opgebouwd uit een aantal gedeelten die altijd worden opge
nomen: 

► een commercieel gedeelte waarin onder andere de verkoopprijs en de leveringcondities zijn 
opgenomen, 

► een algemeen gedeelte waarin de betreffende productlijn in globale termen wordt beschre
ven, 

► een technische gedeelte, waarin een volledige specificatie van de installatie per veld. 

De commerciele teksten en de algemene teksten zijn redelijk standaard. Het samenstellen van 
deze teksten komt neer op het selecteren van tekstblokken uit een tekstbestand waar alle tek
sten in zijn opgenomen. Een systeem <lat <lit mogelijk maakt, is momenteel in ontwikkeling 
bij de afdeling Verkoop. 
De volledige technische specificatie moet worden aan geleverd door de PCF-module. Dit be
treft de specificatie van een installatie volgens de technische, structuur bepalende en functio
nele kenmerken. 
De offerteteksten worden samengesteld door voor de generieke artikelen tekstblokken te defi
nieren die gevuld kunnen worden met de waarden van de bij de specificatie gebruikte pro
ductkenmerken [bijlage 5]. Deze tekstblokken worden in de volgorde van de generieke arti
kelen in de productstructuur op de offerte afgedrukt. De volgorde van de productstructuur 
word afgelopen van boven naar beneden en van links naar rechts. Dit betekent dus <lat eerst de 
volledig specificatie in tekst van het primaire gedeelte wordt afgedrukt en dan die van het se
cundaire gedeelte. Deze manier is niet volgens de eisen die aan een offerte zijn gesteld. De 
specificatie op een offerte moet gegroepeerd zijn per veld. Dat wil dus zeggen <lat in de volg
orde waarin de velden voorkomen in een installatie de specificatie per veld voor het primaire 
en secundaire gedeelte samen wordt opgenomen. 
De methode die BAAN-IV gebruikt om de offertes samen te stellen is gebaseerd op een pro
gramma ("script") <lat in de database van BAAN-IV bij de juiste tabellen zoek naar tekstvel
den en deze vervolgens in een bepaalde volgorde afdrukt. 
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Om mogelijk te ma ken dat deze tekstvelden worden af gedrukt in de volgorde die hierboven is 
beschreven moet dit programma worden aangepast. Om dit te bereiken is een maatwerk voor
stel ingediend. Dit maatwerk zal tevens een aantal eisen die gesteld zijn aan de opmaak van 
de tekst bewerkstelligen. 

Binnen BAAN-IV bestaat de mogelijkheid om gegenereerde output, in plaats van bijvoor
beeld naar de printer, naar een bestand te printen. Dit bestand kan vervolgens vanuit de Unix
omgeving waar BAAN-IV onder draait, overgeheveld worden naar een PC van waaruit het 
kan worden opgenomen in de offerte. De commerciele en algemene teksten bestaan al in het 
Microsoft Office pakket Word . De offerteteksten vanuit de PCF zullen dus ook in Word wor
den ingevoegd. Vanwege een toenemende samenwerking tussen de BAAN Company en Mi
crosoft is in de toekomst een directe uitwisseling tussen beide pakketten niet ondenkbaar. 

6.3. Het een-lijn schema 

Het een-lijn schema is een elektro-technische representatie van een installatie. In de branche 
waar HM in opereert, zegt een een-lijn schema soms meer dan een volledige specificatie in 
tekst. Een een-lijn schema is volgens dezelfde onderverdeling in technische, structuur bepa
lende en functionele kenmerken opgebouwd. Het is bedoeling dat de een-lijn schema ' s gege
nereerd gaan worden door het pakket Elcad. Vooralsnog wordt er met een "stempeldoos" ge
werkt om deze een-lijn schema's te maken. Deze stempeldoos is een software-pakket dat de 
figuren voor het een-lijn schema in de database heeft opgenomen. Vanuit deze database wordt 
het een-lijn schema behorend bij een offerte door de verkoper samengesteld. Dit is een recent 
project dat is opgestart door de afdeling Verkoop. De behoefte aan een automatisch gegene
reerd een-lijn schema is hiermee af genomen. In gesprekken met het hoofd van de afdeling 
Verkoop gebleken dat de integratie van de PCF-module met Elcad of de stempeldoos geen 
hoge prioriteit heeft. 
In de modelbouw moet natuurlijk we! rekening worden gehouden met de mogelijkheid om dit 
in de nabije toekomst we! te realiseren. In de gaten moest worden gehouden dat bij het opzet
ten van het model de weg om automatisch een-lijn schema' s te genereren niet werd afgesne
den. In het begin is al gezegd dat de opbouw van een een-lijn schema op basis van dezelfde 
kenmerken gebeurd die nu in het model zijn onderscheiden. Een toekomstige integratie is dus 
zeker niet uitgesloten. 

6.4. Toekomstige integratiemogelijkheden 

In hoofdstuk 3 is voor de afdeling Marketing opgenomen dater met behulp van de PCF
module een format kan worden gegenereerd die naar de klant toe makkelijk is te communice
ren. Communicatie naar de klant gebeurd bij voorkeur door middel van een grafische repre
sentatie van de functies die hij kan kiezen in een installatie. 
Voorheen waren dit de modulen van HM. De modulen waren expliciet ingericht op communi
catie naar de klant en moesten door de andere afdeling gebruikt worden om de logistiek en 
productie aan te sturen. Dit gaf veel problemen, zoals is te verwachten. 

De indeling van materialen en bewerkingen is nu veel meer vanuit een logistieke invalshoek 
in de PCF-module opgenomen. De keuzemogelijkheden voor de klant zijn daarmee natuurlijk 
niet gewijzigd, ze zijn alleen niet meer allemaal met hun eigen stuklijst opgenomen als arti
kel, maar worden door de PCF-module samengesteld. 
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De manier waarop de afdeling Marketing wilde communiceren naar de klant toe is dus door 
de modulen in stuklijsten vastgelegd. Deze stuklijsten worden nu gegenereerd, maar de tech
nische en functionele kenmerken van de keuze zijn natuurlijk gelijk. 

Al eerder is de nauwe samenwerking tussen BAAN en Microsoft aan de orde geweest. Als in 
de toekomst een betere communicatie tussen de beide pakketten kan plaatsvinden, is de mo
gelijkheid om een grafische representatie van de installatie op te nemen in bijvoorbeeld de of
ferte een reele mogelijkheid. Daarnaast kan de PCF-module dan gebruikt worden om een ca
talogus van keuzemogelijkheden samen te stellen. 

Productco11figuratie bij Holec Midde11spa1111i11g B. V. 53 



HOLECH-1 

7. De kennisoverdracht 

In dit hoofdstuk zal een voorstel warden gedaan om de kennisoverdracht te vergemakkelijken. 
Dit zal gebeuren op basis van de volgende tweedeling: 

► overdracht van productkennis vanuit de HM-organisatie naar de PCF-bouwers, 
► overdracht van in dit ond~rzoek opgebouwde kennis naar de PCF-bouwers. 

Het opzetten van een generieke productstructuur is immers een proces dat van twee kanten 
input vraagt; de productkennis en de modelleerkennis . In paragraaf 7.1 zal de productkennis 
centraal staan. Vervolgens zal paragraaf 7 .2 in gaan op de modelleerkennis. 

7.1. Overdracht van productkennis 

De basis van een goede generieke productstructuur is natuurlijk een gedegen productkennis. 
Onder productkennis wordt hier verstaan de kennis van de mogelijkheden in opbouw van de 
installatie. Deze kennis is belangrijk voor een verkoper om te weten wat hij wel en niet kan 
verkopen. Een gedegen productkennis moet voorkomen dat er een installatie het voortbren
gingsproces wordt ingestuurd die uiteindelijk niet maakbaar blijkt te zijn. Deze productkennis 
moet dus zoveel mogelijk in een PCF-model warden opgenomen. Niet om de taak van de ver
koper uit te hollen, maar om fouten in het vervolgtraject zoveel mogelijk te elimineren. 
Het beginpunt voor de bouwen van de generieke productstructuur is de technische standaard 
geweest. In deze standaard zijn de samenstellende delen van een installatie opgesomd. Met 
behulp van korte regels tekst zijn hier en daar restricties op het gebruik van deze delen aange
geven. Deze informatie is echter niet genoeg om een productmodel op te bouwen. Oak op an
der lokaties is dergelijke informatie niet gedocumenteerd. De productkennis is alleen be
schikbaar bij de medewerkers van HM die gebaseerd op ervaring een enorme productkennis 
hebben opgebouwd. In eerste instantie is daarom intensief gewerkt met medewerkers van de 
afdelingen Verkoop en Productie om meer informatie over samenstellingrestricties boven ta
fel te krijgen. Dit bleek echter al snel te arbeidsintensief en te inefficient. Daarom is er een 
format gedefinieerd waarmee deze technische informatie over de samenstelling sneller kon 
warden verkregen. In de volgende tabel is deze format weergegeven. 

Achterplaten 
Omschrijving 

V. svs 
T-Veld+K-Doorv 
R. v. Uitbr. 
L. v. Uitbr. 
R. Uitbr.+K-drv 
R. Uitbr.+K-dvr 

Art.nr 

107.853 
106.526 
107.855 
107 .856 
612 .895 
612 .894 

Wanneer 
wel 

label 5 Format technisch input 

Wanneer ver
licht 

Wanneer niet 

Voor elke artikelgroep of -familie uit de technische standaard zijn de artikelen opgenomen. 
Voor de artikelen is een ruimte aangegeven wanneer dit artikel wel, niet of verplicht moet 
warden voorgeschreven in de generieke stuklijst. 
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De categorie "wel" moet de mogelijkheden aangeven wanneer <lit artikel kan worden geko
zen. De categorie "verplicht" moet de mogelijkheden aangeven wanneer het voorschrijven 
van <lit artikel geen keus meer is, maar verplicht. De categorie "niet" moet de mogelijkheden 
aangeven wanneer een artikel niet meer kan worden gekozen. 
De gehele technische standaard is op deze manier beschreven en is in de PCF-module volgens 
deze regels vastgelegd. 

Naast de technische productkennis die hierboven is bedoeld, moet er natuurlijk meer infor
matie bekend zijn om een generieke productstructuur te kunnen opbouwen. Belangrijk daarbij 
zijn bijvoorbeeld de manierwaarop de specificatie van engineering aan een installatie plaats
vindt en natuurlijk de teksten die moeten worden opgenomen om de installatie te specificeren 
in tekst. Deze input is veel makkelijker te achterhalen, omdat deze goed gedocumenteerd is. 

7.2. Overdracht van modelleerkennis 

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is geweest het bepalen van een algemene werk
wijze ten aanzien van het bouwen van generieke productstructuren. Het doe! daarvan is twee
ledig: 

► de werkwijze ten aanzien van de modelbouw moet zo consistent mogelijk zijn met de alge
mene werkwijze van HM, 

► de reproduceerbaarheid van de uitgangspunten voor andere productlijnen. 

Op beide punten zal in deze paragraaf dieper worden ingegaan. 

7.2.1. Consistent met HM-werkwijze 

In het kader van het implementatieproject voor het informatiesysteem BAAN-IV zijn alle be
drijfsprocessen van HM aan een grondig onderzoek onderworpen. Het doe! hiervan is om te 
achterhalen of deze processen door het nieuwe BAAN-IV systeem ondersteund kunnen wor
den. Vee! processen zijn opnieuw gedefinieerd, omdat er ruimte voor verbetering is gevonden 
of omdat er een nieuwe procedure moest worden ontwikkeld vanwege de (on-) mogelijkheden 
van BAAN-IV. Veel van deze processen hebben hun invloed op de bouw van een PCF-model, 
omdat op bepaalde plaatsen input vereist is uit die processen, of omdat de PCF input moet le
veren aan die processen. 
Een belangrijk uitgangspunt bij het evalueren van de bedrijfsprocessen is geweest een duidlij
kere scheiding van verantwoordlijkheden tussen afdelingen. Om die reden is bijvoorbeeld de 
prijslijst van de generieke productstructuur opgenomen in prijslijstmatrices. Deze matrices 
bepalen de prijs aan de hand van een combinatie van waarden van productkenmerken. De 
structuur van de matrices worden bepaald door de kenmerken van het productmodel, maar de 
waarden van de prijs zijn vrij wijzigbaar zonder het model te schaden. De prijslijsten kunnen 
nu dus bijvoorbeeld gevuld worden door de afdeling Marketing zonder direct de verantwoor
ding te hebben over de modelbouw. Een ander voorbeeld is de verdeling van de generieke 
bewerkingen over de diverse generieke artikelen [bijlage 8]. De bewerkingen zijn zodanig ge
koppeld aan de diverse artikelen dat ze onder de verantwoordelijkheid van een afdeling vallen 
en dus ook door maar een afdeling gereedgemeld kunnen worden. Aan de andere kant zijn 
ook processen afgestemd op het werken met de PCF-module. In het PCF-model moet op een 
aantal plaatsen een schatting worden ingegeven voor bewerkingstijden van met name de ont
wikkelingsafdelingen. De procedure rond het aanmaken van een offerte is zodanig aangepast 
<lat deze gegevens eerst bekend zijn voordat een verkoper gaat werken in de PCF-module. 
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7.2.2. Reproduceerbaarheid van de uitgangspunten 

De SVS-productlijn is in dit onderzoek gebruikt als pilot project voor de invoering van gene
rieke productmodellen bij HM. HM is voomemens om voor de andere productlijnen eveneens 
generieke productmodellen te introduceren. Daarom moeten de uitgangspunten van de pilot 
worden gedocumenteerd voor hergebruik in de andere productlijnen. Dit verslag is hier een 
direct gevolg van. De grondbeginselen van de productstructuur voor de SVS-productlijn zijn 
voor een groot gedeelte direct toepasbaar op de andere productlijnen. Ook de modelleeroplos
singen voor een aantal gevolgen van eisen gesteld aan het model zijn zonder meer toepasbaar 
in nieuwe productlijnen. 
Om de reproduceerbaarheid verder te ondersteunen is een algemene procedure opgesteld die 
gevolgd moet worden om de consistentie tussen de diverse productlijnen zo veel mogelijk te 
handhaven. Deze procedure zal in de volgende sub-paragraaf worden uitgewerkt. 

7.2.2.1. Procedure 

De procedure die hier besproken wordt, is afgeleid van het stappenplan van Hegge [bijlage 4]. 
Het is gesplitst in twee subprocessen: 

► Opbouw nieuw productrnodel, 
► Onderhoud aan de productmodellen. 

Het subproces "Opbouw nieuw productrnodel" wordt opgestart op het moment dat een be
staande productlijn of een nieuwe productlijn gemodelleerd moet worden voor gebruik in de 
PCF. Onderstaande stappen zijn gebaseerd op de in de literatuur genoemde uitgangspunten 
voor de bouw van een generieke productstructuur en de ervaring die zijn opgedaan in dit on
derzoek. 

► analyse van de materiaalstroom en productieproces van betreffende productlijn, 
► analyse van logistieke aansturing van betreffende productlijn, 
► bepaling van het KlantSpecificatieOntkoppe!Punt, 
► bepaling van de voorraadpunten in het voortbrengingsproces, 
► bepalen van de onderscheidende kenmerken onderverdeeld in de 

¢ technische kenmerken 
¢ structuur bepalende kenmerken 
¢ functionele kenmerken 

► vastleggen van de technische en structuur bepalende kenmerken op de betreffende niveaus 
► groepering van de samenstellende onderdelen tot artikelfamilies op basis van de technische 

standaard en functionele kenmerken, 
► vaststellen van gezamenlijke kenmerken voor artikelfamilies, 
► het verplaatsen van gezamenlijke kenmerken naar hogere niveaus om het aantal specificaties 

te minimaliseren, 
► vastlegging van alle beperkingen op keuzemogelijkheden van kenmerken of opties in con-

versieregels of constraints, 
► het koppelen van de generieke stuklijsten en generieke routings aan de vraagstructuur, 
► het koppelen van de generieke prijslijsten aan de vraagstructuur, 
► het specificeren van de teksten op te nemen voor een aantal generiek artikelen. 

Van deze procedure is een stroomdiagram gemaakt [bijlage 7]. Degenen die gaan bouwen aan 
de nieuwe productrnodellen zullen handigheid moeten ontwikkelen in het werken met de 
PCF-module. Deze werkt namelijk niet erg intuHief. De bewerkingstrucuur en het maatwerk 
zoals nu in het pilot-project gedefinieerd zijn moeten voor diegene die modellen gaan bouwen 
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en onderhouderi duidelijk zijn. De inrichting van de generieke stuklijsten en routings moet 
aangepast worden aan dit stukje maatwerk. 

Aan een model moet geregeld onderhoud worden gepleegd om het up-to-date te houden. Dit 
onderhoud moet afgestemd worden in het kader van release-beheer. De mate van onderhoud 
aan het model bepaalt de versie ophoging. In het proces van het onderhoud zijn de volgende 
stappen te onderscheiden: 

► bepaal het te plegen onderhoud, 
► bepaal consequenties van het onderhoud voor de generieke 

c:::> productkenmerken, 
c:::> stuklijsten, 
c:::> bewerkingen, 
c:::> artikelgegevens, 
c:::> prijslijsten, 

► bepaal consequenties van het onderhoud voor de variabelen in het model, 
► wijzig het model volgens het te plegen onderhoud, 
► test model op juiste werking van voomamelijk de structuurbepalende kenmerken, de varia

belen en natuurlijk het gepleegde onderhoud, 
► geef model vrij. 

Het plegen van onderhoud moet er tevens vooral opgericht zijn de uitgangspunten van het 
productmodel niet te verstoren om een juiste werking en onderhoudbaarheid te garanderen. 
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7.3. Processen bij wijziging 

Wijzigingen in de generieke productstructuur die in de PCF-module warden verwerkt, leiden 
tot een nieuwe release van het PCF-model. Wijzigingen kunnen kleine wijzigingen zijn, die 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de teksten. Grotere wijzigingen, zoals wijzigingen in de 
stuklijsten of bewerkingen, moeten tot een nieuwe release leiden. De manier waarop een 
nieuwe release wordt ingevoerd in de organisatie is belangrijk om de overgang zo vloeiend 
mogelijk te laten verlopen. Dit proces heet het infaseren van een PCF-release. In figuur 7-1 
zijn de activiteiten rond het infaseren van nieuwe PCP-releases. De blokken helemaal boven
aan hebben betrekking op de produktie. Hiermee is in kaart gebracht, op welke stuklijsten de 
produktie op een bepaald moment is gebaseerd. De blokken helemaal onderaan hebben be
trekking op het gebruik van de oude en nieuwe release van de produktconfigurator. 

flguur 7-1 lnfasering ?CF-model 

Uitfasering van een PCF-model speelt bij de overgang op een nieuwe release. Het genereren 
van offerte bijvoorbeeld is gekoppeld aan de geldend release. In figuur 7-2 is een manier aan
gegeven waarop dit zou kunnen gebeuren. 

flguur 7-2 Offer/es in relatie tot de ? CF-release 

De balken geven de geldigheidstermijnen van de diverse offertes weer. Offerte A heeft een 
geldigheid die eindigt voordat de nieuwe release ingaat. De geldigheid van deze offerte mag 
niet warden verlengd tot na de releasedatum. De geldigheidstermijn van offertes B en C over
schreidt de releasedatum. De geldigheidstermijn van deze offertes mogen niet warden ver-
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lengd, maar mogen wel worden gewijzigd binnen de bestaande release. Op het moment van 
vrijgave wordt het "topartikel" van het PCF-model volgens de oude release geblokkeerd. De
ze is dus niet meer bruikbaar, waardoor offerte D per definitie volgens de nieuwe release is 
opgemaakt. Een bruikbare aanvullende stelregel is, dat offertes gebaseerd op een vervallen 
release tot een vast aantal weken na ingang van de nieuwe release mogen worden geactuali
seerd, en daama niet meer. Nadat er geen offertes van de oude release meer geldig zijn wordt 
het PCF-model overgedragen aan de Service-afdeling. Dit is het uitfaseren van een PCF
release. Bij het uitfaseren van artikelen speelt een aantal aandachtspunten: 

► Bij het bepalen van het moment van vrijgave van een release dient rekening te worden ge
houden met bestaande voorraden. Indien er veel artikelen gaan vervallen waarvan nog hoge 
voorraden bestaan, kan dit een aanleiding zijn de vrijgave later in te laten gaan. 

► Artikelen van een bepaalde release kunnen pas worden uitgefaseerd op het moment dat de 
laatste order van een bepaalde release gereed is. Het feitelijk uitfaseren gebeurt dus op een 
moment dat zeker is, dat geen behoefte meer aan het artikel zal ontstaan. 

► Aan uit te faseren artikelen zal op het moment van vrijgave van de nieuwe release een sig
naleringscode worden gekoppeld, die aangeeft dat het artikel is uitgefaseerd. Dit is een 
waarschuwing heeft nog geen blokkerende functie. In een later stadium kan we! worden ge
blokkeerd indien dit wenselijk is. 

► Allereerst moet na het infaseren van een nieuwe release worden gecheckt, welke artikelen 
van de oude release zijn vervallen. Vervolgens moet worden bekeken of deze artikelen nog 
elders worden gebruikt, of dat ze nergens meer worden gebruikt. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1. Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk zal een aantal conclusies gepresenteerd worden ten aan zien van dit 
onderzoek. Op basis van deze conclusies wordt een aantal aanbevelingen gedaan. 

8.2. Conclusies 

Dit afstudeerproject heeft plaatsgevonden in het kader van het BAAN-IV implementatiepro
ject dat HM heeft gestart. Het heeft gediend als pilot project voor de implementatie van de 
productconfiguratiemodule van het BAAN-IV pakket. Tijdens deze pilot moesten de proces
sen van HM worden afgebeeld op de standaard BAAN-IV programmatuur. Hierbij zijn de 
grootste te verwachten problemen aan bod gekomen en aan de orde gesteld. Naar aanleiding 
van deze pilot kan nu een aantal conclusies worden getrokken. 

In het algemeen laten de processen van HM zich relatief gemakkelijk projecteren op de 
BAAN-IV programmatuur. Daarbij is echter wel op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van 
net iets andere definities van concepten of van work-arounds. De definitie van "op order" ar
tikelen is voor HM anders gedefinieerd dan de standaard BAAN-IV interpretatie ervan. Om 
de functionaliteit voor HM uit te breiden is op een aantal plaatsen maatwerk gedefinieerd. In 
verband met het maatwerk voor het genereren van bewerkingen zijn veel "op order" artikelen 
als phantom beschouwd. 

In hoofdstuk 3 is een aantal eventuele consequenties genoemd van de keuze voor de SVS
productlijn als pilot. Twee daarvan waren gebaseerd op de verschillen in het voortbrengings
proces. De doorlooptijd van van de SVS-productlijn is gemiddeld korter dan voor de meeste 
andere productlijnen. De eisen die dit heeft gesteld aan de detaillering van de planning voor 
een SYS-order, zijn natuurlijk ook toepasbaar voor de andere productlijnen. De detaillering is 
misschien wat fijn voor een installatie met een doorlooptijd van een half jaar, maar een nauw
keurige planning kan nooit een nadeel zijn. 
Het verschil in de manier waarop de diverse productlijnen de bewerkingen ondergaan, is uit
eindelijk niet van belang gebleken. De productiewijzen voor een SVS-installatie is ook op te 
vatten als een "flow" van bewerkingen die aan een installatie worden verricht. Het feit dat 
hierbij de installatie langs de bewerkingen trekt in plaats van andersom, levert geen proble
men op. De koppeling van materiaal aan een bewerking via het maatwerk is ook voor de an
dere productlijnen toepasbaar. 
De ontwikkelactiviteiten die aan een klantspecifieke installatie kunnen plaatsvinden zijn voor 
andere productlijnen dan de SVS veel uitgebreider. De activiteiten zijn qua aansturing echter 
altijd hetzelfde, in die zin dat de manier waarop de specificatie vanuit de PCF module voor 
elke engineeringsactiviteit hetzelfde moet zijn. De manier waarop dit is aangepakt voor de 
SVS-productlijn kan dus voor elke productlijn worden toegepast. 

De keuze voor de assemblage "view" van de generieke productstructuur is goed gebleken, 
omdat intui"tief en logisch de indeling in veld en moot, primair en secundair wordt gehanteerd. 
De structuur is in de integratie met de andere systemen van HM werkbaar gebleken. 
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Met de hier gedefinieerde productstructuur zijn de eisen van de afdelingen ingewilligd. De 
materiaal- en capaciteitsbehoefte zijn bekend, het aantal productieorders is geminimaliseerd 
en de ontwikkelactiviteiten voor een klant order kunnen worden aangestuurd. Daamaast zijn 
de wensen van de afdeling Verkoop door de hele productstructuur verweven. De specificatie 
van een installatie kan nu plaatsvinden door het beantwoorden van een minimaal aantal vra
gen in een voor de verkoper logische volgorde. De mogelijkheid om offerteteksten te genere
ren is door deze structuur mogelijk gemaakt, zonder dat de PCF-module verworden is tot een 
"offertegenerator". 

De generieke productstructuur is ingegeven vanuit het assemblage-gezichtspunt. Dit was no
dig om de materialen waar een SVS-installatie te kunnen koppelen aan generieke artikelen en 
daarrnee aan een productieorder. Dit gaf echter niet de gewenste nauwkeurigheid voor de af
deling Logistiek. Om die nauwkeurigheid te halen is het maatwerk ontwikkeld dat de materi
alen koppelt aan bewerkingen die weer gekoppeld zijn aan generieke artikelen. Door de defi
nitie van het maatwerk is de generieke productstructuur vrijer geworden. De noodzaak voor 
een directe koppeling tussen materialen, generieke artikelen en productieorders is immers 
verdwenen. 

De generieke productstructuur is gevuld door het definieren van productkenmerken, opties, 
constraints, teksten en stuklijsten [bijlage 5]. Constraints binden de generieke productstruc
tuur, de productkenmerken en stuklijsten samen. Het zijn kleine programmaatjes die vooma
melijk in- en uitsluiting van bepaalde keuzen regelen. Daamaast moest er soms een functio
naliteit worden ingebouwd. Genoemd is al het meten van de hoogte van de stroomtransfor
matoren die in een veld worden opgenomen. Deze functies hebben hier en daar een uitdaging 
gepresenteerd in het programmeren en werkend krijgen van de bijbehorende constraints. Het 
heeft nooit onoverkomelijke problemen opgeleverd. 

De belangrijkste conclusie die naar aanleiding van het onderzoek getrokken kan worden is, 
dat het pilot project voor de SVS-productlijn een hele goed uitgangssituatie heeft geschapen 
voor de modellering van de andere productlijnen. Niet alleen zijn heldere uitgangspunten 
vastgelegd op basis waarvan de ander productlijnen gemodelleerd kunnen worden, maar be
langrijker is nog dat de scepsis die ten aanzien geautomatiseerde productconfiguratie voor een 
belangrijk deel is weg genomen. De hele organisatie was zich bewust van de vorige poging 
om een dergelijk systeem in te voeren en de gevolgen van de mislukking. Door goed te luiste
ren naar de eisen die er bestonden ten aanzien van het werken met een dergelijk geautomati
seerd productconfiguratiesysteem, is een goede basis gecreeerd voor modellering. Door de in
breng van kennis op het gebied van generieke stuklijst theorie en een persoonlijk standpunt 
ten aanzien van een PCF-model dat niet gehinderd werd door enige technische productkennis 
van de onderhavige productlijn is een klimaat geschapen, waar het beste van de technische en 
de PCF-kennis werd gecombineerd. De creatie van een multidisciplinair team is erg belang
rijk gebleken voor het welslagen van de pilot. Geen enkele discipline heeft de overhand kun
nen nemen, waardoor een even wichtig model is ontstaan dat ook in het gebruik prettig blijkt 
te werken. 

8.3. Aanbevelingen 

De aanbeveling die naar aanleiding van dit onderzoek gedaan worden gesplitst in organisatio
nele, technische en functionele aanbeveling. 
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8.3.1. Ten aanzien van de organisatie 

De conclusies rond de organisatie van de volgende PCF modelleringsprojecten zijn als volgt: 

► Creeer multidisciplinaire teams per te modelleren productlijn. 

Voor de volgende te modelleren productlijnen is het belangrijk om op dezelfde manier te 
werk te gaan zoals nu is gebeurd voor de SVS-productlijn. De kennis van meerdere afdeling is 
nodig als input voor de bouw van een generieke productstructuur. Kennis van de verkoopspe
cificaties, planning, werkvoorbereiding, productie en ontwikkeling is nodig om tot een even
wichtig model te komen. Belangrijk daarbij is dater iemand in wordt opgenomen die de uit
gangspunten van de modellering bewaakt. Gebleken is dat het opbouwen van een generieke 
productstructuur in de PCF-module in BAAN-IV, dat wil zeggen het aanmaken van product
kenmerken en het programmeren van constraints niet het moeilijkste is. Het grootste pro
bleem is het overzicht te bewaren in voor de structuur bepalende kenmerken van een installa
tie en de relaties die gelegd worden door het gebruik van variabelen in het algemeen. Om 
hierbij vast te houden aan de uitgangspunten is moeilijker dan het programmeren van de ei
genlijke constraints. 

► Monitor de acceptatie door de afdeling Verkoop. 

In dit onderzoek is erg veel rekening gehouden met de wensen van de afdeling Verkoop. Deze 
afdeling zal straks met de PCF-module gaan werken. De benodigde input per order die voor 
de PCF-module boven water moet worden gehaald, wordt de verantwoordlijkheid van de ver
koper. Door het gebruik van de PCF-module wordt de navolgende afdelingen werk bespaart, 
omdat de specificatie in principe in een keer goed is. De afdeling Verkoop doet daarmee dus 
een gedeelte voorbereidend werk voor andere afdelingen en dat wordt op de afdeling ook zo 
gevoeld. De generieke productstructuur is zodanig ingericht dat verkopers met zo weinig vra
gen een installatie kunnen configureren. De acceptatie van de PCF-module en de generieke 
productstructuur door de afdeling Verkoop is erg belangrijk. Momenteel is het ontwerop van 
het maatwerk voor de offerteteksten nog niet zeker. Ook en ander punt dat is aangedragen in 
verband met het wijzigen van uitgebrachte offertes is nog niet zeker. Het accorderen van deze 
maatwerkaanvragen zal zeker bijdragen tot de acceptatie door de afdeling Verkoop. 

8.3.2. Ten aanzien van de techniek 

► Standaardisatie van de kennis 

De overdracht van kennis is in dit onderzoek van groot belang gebleken. Het nadeel daarbij 
was natuurlijk dat iemand met geen ervaring op het gebied van middenspanningsschakelaars 
de nodige technische informatie ten aanzien van de installatie boven water moest krijgen en 
dit moest verwerken in de PCF-module. In de toekomst zal deze situatie zich waarschijnlijk 
omdraaien: de mensen met de technisch inhoudelijke kennis van middenspanningsschakelaars 
moeten kennis opdoen van de PCF-module en generieke stuklijsttheorie. Deze kennis moet 
door middel van dit verslag en het in de PCF-module ingebouwde model, zijn doorgegeven. 
De technische input zal in de toekomst gestandaardiseerd moeten worden om de bouw van 
nieuwe modellen te vereenvoudigen. Bij de ontwikkeling van een nieuw product is het bij
voorbeeld zinvol om restricties op combinaties van functies vanaf het begin vast te leggen. De 
duidelijkere opsplitsing van de Technische Standaard in primaire en secundaire componenten 
en de scheiding binnen functies naar de plaats voor of na het KOOP is hierbij eveneens be
langrijk. Het kweekt "commitment" binnen de organisatie voor de nieuwe werkwijze met be
hulp van de PCFmodule en zet een punt achter de modules. 
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8.3.3. Ten aanzien van de functionaliteit 

De functionaliteit die de PCF-module op <lit moment kan bieden is, ondanks het feit dater het 
maximale is uitgehaald, nog steeds niet optimaal of gebruikersvriendelijk. Vooral bij het op
zetten van de structuur in de PCF-module kunnen aanzienlijke verbeteringen worden ge
maakt. Dit is natuurlijk een software aangelegenheid en niet in de eerste plaats de verant
woordelijkheid van HM. Verbeteringen op <lit gebied moeten echter we! gevolgd worden, 
omdat het de acceptatie van de PCF-module in de toekomst aanzienlijk kan verbeteren. 
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Summary 

This report describes a research about automated product configuration systems which are 
based on generic Bills-of-Materials. The research is conducted at Holec Middenspanning 
B.V. (HM). HM is a producer and supplier of medium voltage switchgear in world-wide op
erations. The company is a subsidiary of Holec Holland N.V., founded in 1995. HM is spe
cialized in switchgear instaflations and components for applications in distribution networks 
and industrial applications. The switchgear is based on vacuum technology for which HM is 
world-wide renowned. The action of switching the current on and off takes places inside a 
vacuum bottle. This means that the distance between the contacts can be smaller. HM is a 
relatively small producer of switchgear, but this allows HM to act more flexible towards cus
tomer wishes. 

In advance of a future stock emission, the management of Holec Holland has started a series 
of project to improve the overall efficiency. They are also trying to move the focus from a 
technology-based organisation to a market-based organisation. This has to lead to HM being a 
global player. A number of targets has been set to improve efficiency within HM: 

► reduction of working capital 
► improvement of the logistic achievements 
► reduction of the costs of information technology 

Stock and work-in-progress will have to be cut back, while at the same time service levels 
will have to rise and leadtimes will have to be reduced. This requires a significant improve
ment of the way the manufacturing process is controlled. 
The information system in use today, is developed in the course of several years just by add
ing the required function to the already existing code. This has lead to unpredictable outcome 
of system functions and also to large expenses being made to maintain it. HM has decided to 
implement a standard ERP-software solution. They have chosen BAAN-IV, because it is a lo
gistic package, which can work well in the manufacturing situation HM is in. Also it contains 
a product configuration module. HM intends to reduce leadtimes by aiming for a fully speci
fied customer order in a very early stage of the order process. HM will use an automated 
product configuration to reach this goal. 

The assignment associated with this research is to implement the product configuration (PCF) 
module of BAAN-IV. Using theories on generic Bill-of-Materials a concept for a generic 
product structure is determined and a procedure is developed with which all products of HM 
can be used in the PCF-module. Important aspects are the characteristics of the product and 
the manufacturing process. Also demands placed on a automated product configuration sys
tem by the organisation have to be taken in consideration. Integration with other (information
)systems at HM will need to be possible. 

The product which is the focus of this research is SYS. It is a fully enclosed epoxy resin in
sulated system with integral vacuum interrupters. It holds its own in the market place and is 
relatively young in comparison to other products of HM. It is design to be modular. Each 
module represents a particular function . A function is represented by a panel ("veld") . A 
panel function can be to switch the current, to take measurements, etc. A panel consists of ep
oxy resin casts of the live primary parts and the switching mechanism. A switch gear installa-
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tion can be split up into parts ("moot"), each containing a variable number of panels. There is 
a distinction between the live primary system and the secondary systems. The primary system 
contains the live parts, the secondary system contains secondary functions as measuring, mo
tor operation, etc. The manufacturing process of the SYS product is a string-like sequence of 
operations, without controlled stock points between operations. In the figure below this proc
ess is depicted and the common construction of a SYS installation. 

KOOP 

veld moot 1 primair secundair 

The first two operations construct a so-called basic panel. This is a panel with a particular 
function according to a standard specification, 
for example the rated voltage and current val
ues. Using these basic panels a customized in
stallation is built. The Customer Order Decou
pling Point (CODP or "KOOP") lies behind the 
second operation. Basic panels are not stock 
keeping units. In order to construct a generic 
product structure it is important to determine the 
point where the variation in the end-products is 
minimal. This point is known as the neck-of
the-glass. The generic product structure is built 
from hereon. Variation in the end-products is 
captured in the generic items that have to be 
specified for each order. 

The generic product structure is also determined 

I 
Levels in 
product 
structure 

End-products 

bassembl'es 

Components 
.---variety 

by the demands placed by the organisation. The Sales department will have to make quite an 
effort in specifying the requirements in the early stages of an order. To compensate this effort 
the PCF module will have to support the activities of the Sales department by generation 
quotation and order specification text and other documents. The time occupied by specifying 
the requirements in the PCF-module may not grow to be a significant part of the complete or
der process. The Planning department wants an early insight in the material and capacity re
quirements of an quotation or order. The Production department will only accept a minimum 
of production orders per customer order, because of the flow characteristics of the manufac
turing process. The customer specific development of parts has to be supported by the PCF 
module. 

Based on the manufacturing characteristics of the SYS product and the demands placed by the 
organisation a number of demands are placed on the generic product structure itself. To com
pensate the Sales department demands are placed on the speed with which a configuration can 
be completed or changed. The number of production orders is minimized through the use of 
generic phantom items. By their very nature they will not generate production orders. The 
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demands of the Planning department have been added to those for the generic product struc
ture. 

The generic product structure will lean heavily on the structure that forms during the assem
bly process. The assembly view will be leading in the construction of the generic product 
structure. This structure will allow for most of the demands placed on the structure to be met. 

Based on the manufacturing characteristics the product structure will be split in a primary and 
a secondary system. These will then be split up in parts and panels. This basic concept is de
picted in the following figure . 
The function of a panel can be extended by 
adding additional functions. Based on the 
main function these functions can or cannot 
be selected. The configuration of a function 
may also depend on the main function. Ex
amples of additional functions are current 
transformers or cable connectors. 
The accompanying generic product structure 
is characterized by the same division in parts, 
panels and functions. Within a installation 
there will always be more than one panel, 

F 

lnstallatie 

Primair 

Moot 

Veld 

I F I F I F F 

Secundair 

Moot 

Veld 

I F I F I F 

often more than one part. This repetition is depicted in the figure below. It is essential that the 
repetition of parts and panel is the same in both the primary and secondary systems. 

niveau 1 lnstallatie 

I 

niveau 2 ~ Secundair I 

I 

niveau 3 
Moot Moot Moot Moot 

Primair Primair Secundair Secundair 

I. 

niveau 4 
Veld Veld Veld Veld 

Primair Primair Secundair Secundair 

An installation is characterized by technical features, structural features and functional fea
tures. The technical features may consist of the rated voltage, rated current and rated peak 
withstand current. These features are valid for the entire installation. This means that they 
should be specified on the first level of the generic product structure. The values of these 
features will then be known throughout all the lower levels of the structure. The structural 
features determine the number of parts and panels. These are also valid for the entire installa
tion, because they have to be the same for the primary and secondary system. The structural 
features also determine the main function at panel level (level 4). Functional features deter
mine the additional features on level 4. 

In the PCF module of BAAN-IV these features are referred to as product features . Product 
features are associated with generic item. The specification of the values for these product 
features is the actual process of configuration. In order to satisfy the demands of the Sales de
partment the number of product features that have to be specified is minimized. This achieved 
by determining the level at which product features have their maximal span. The is called the 
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inheritance principle. Because of the repetition in the generic product structure a system is 
developed to copy values of product features from one panel or function to another that is the 
same or almost the same. Also a product feature is configured to indicate the location at 
which a Sales representative is currently configuration. In this way he can always see to 
which panel a additional function belongs. 

In the generic product structure the generic items part ("moot") and panel ("veld") are phan
tom. This means that no means that no production orders will be generated for these items. 
The better part of the additional functions on panel level are also phantom, except for any cur
rent transformer that has to be manufactured separately. The number of production orders is 
minimized, while the full specification of (standard) materials is known in an early stage. 
Most of the components that make up an SYS installation are not kept on stock (remember 
the basic panel) . These components are the technical function the are recognized by the De
velopment department and gathered in a document called the Technical Standard. The PCF 
module selects the functions based on the specifications from the customer. Because these 
components are not kept on stock, HM will also not want replenishment orders for these 
components. This means that these components are also phantoms. The Bill-of-Materials 
from a technical function may be divided over one or more operations as defined in the manu
facturing process. In order to satisfy the demand for accurate material and capacity require
ments a customization is made to the standard BAAN-IV software. This customization will 
link the materials from the Bill-of-Material from a technical function to the correct operation 
and to the correct production order. 

Integration with other (information-) systems will mainly involve the Sales department. The 
PCF module can generate the full quotation or order text and price for the installation. The 
order text is made up from text blocks associated with the generic items in the generic product 
structure. A number of demands on the representation of the texts are expressed by the Sales 
department. The division in a primary and a secondary system leads to the separation of the 
specifications in text for the primary and secondary systems of a panel. This corrected by a 
customization made to the standard BAAN-IV software. Text is generated in BAAN and then 
converted to MS Word. The generic product structure can also be used to generate single line 
schematics. These schematics represent the specification of an installation by using electro
technical symbols. 
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Bijlage 1: De ontstaansgeschiedenis van HM 

Inleiding 

In deze bijlage staat de ontstaansgescheidenis van HM beschreven. Deze geschiedenis beslaat 
de periode van 1890 tot de oprichting van de eerste overkoepelde organisatie van samenwer
kende bedrijven die Holec i's gaan heten. Het is de voorlopende geschiedenis op het punt waar 
in paragraaf 1.2 met de geschiedenis van HM is begonnen. 

Geschiedenis 

De geschiedenis van Holec begint aan het eind van de vorige eeuw. In die tijd voltrekken zich 
grootse ontwikkelingen in Twente. Waar de regio zich voorheen heeft bezig gehouden met 
landarbeid en huisvlijt, doet zich nu een eerste vorm van industriele ontwikkeling voor in 
voornamelijk de textiele sector. Deze ontwikkeling is van dien aard dat ook Den Haag oog 
krijgt voor de economische waarde van dit achterland en daarom overgaat tot ontsluiting er
van. Spoorwegen worden aangelegd, met Hengelo - waar ook een Telegraafkantoor wordt op
gericht - als middelpunt. Enschede, dat in 1862 vrijwel volledig in de as is gelegd, herrijst als 
een moderne textiel-stad. Urbanisatiegolven overspoelen de Twentse steden met mensen uit 
alle windrichtingen. 

Op een van die golven, in 1890 komt Ir. Rendo W.H. Hofstede Crull, geboren Drentenaar, 
aan in Borne. Gedurende korte tijd werkt hij als volontair bij Machinefabriek Ledeboer, maar 
gedreven door leergierigheid en ambitie vertrekt hij na enkele maanden naar de Verenigde 
Staten. 
In New York maakt hij kennis met de wondere wereld der elektrotechniek, eerst bij Thomson 
Houston International Electric Co. en later bij General Electric. 
Vol van pioniersgeest keert hij in 1893 in Borne terug om daar vooral weerstand te ontmoeten 
tegen zijn modernistische opvattingen en plannen. Hij zet ze echter door en richt om te begin
nen een Ingenieurs & Adviesbureau op. Het lukt hem om een startkapitaal te verwerven van f 
17.000, waarvan hij een elektrische centrale bouwt. In 1894 is Borne het eerste dorp in Ne
derland dat voorzien wordt van straatverlichting. 

Twee jaar later treedt Willem Will ink toe tot het bedrijf: Hofstede Crull & Willink. De missie 
van de heren laat zich vertalen als het oprichten en beheren van elektrische centrales in Ne
derland . Na Borne volgt Hengelo, niet veel later geheel Twente, Zuid Limburg en Het Gooi. 

De infrastructurele voordelen die Hengelo te bieden heeft, doen de beide compagnons in 1900 
besluiten aldaar fabrieks- en kantoorruimte te huren. In 1907 wordt op de locatie tussen de 
Bornestraat en de Bankastraat een nieuwe fabriek betrokken. Deze mijlpaal vormt een jaar 
later de aanleiding tot een naamsverandering: N. V. Hengelosche Elektrische En Mechani
sche Apparaten Fabriek, kortweg Heemaf 

Ondanks diverse uitbreidingen voert Heemaf tot de Eerste Wereldoorlog een bescheiden be
staan. De oorlog beperkt de aanvoer van elektrisch materiaal uit andere landen en juist dat 
doet de bedrijfsactiviteiten van de Heemaf toenemen. De productie wordt uitgebreid met 
elektromotoren en dynamo's. De oorlogsomstandigheden dwarsbomen echter een planmatige 
productie. 
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In 1919 vindt er een wijziging plaats in de top van de organisatie: de jonge ingenieurs H.J. 
Keus en F.R. Willink nemen de scepter van hun voorgangers over. Zij zien zich geconfron
teerd met de strategische vraag in welke richting het bedrijf zich dient te ontwikkelen. Er 
wordt gekozen om het zwaartepunt op de fabricage te leggen. 

Keus en Willink besturen het bedrijf 35 jaar en ze hebben de wind mee. Onder hun bewind 
doet Ir. H.A.W. Klinkhamer in 1921 de revolutionaire ontdekking van de kortsluitankermotor 
(SKA-motor), een draaistroommotor die zich kenmerkt door eenvoud en grote bedrijfszeker
heid, waarmee alle gangbare elektromotoren op de achtergrond worden geplaatst. De SKA
motor verschaft Heemaf wereldnaam. 
Een jaar later gaat de NS over tot elektrificatie van een aantal trajecten. Heemaf sluit een li
centieovereenkomst met Westinghouse U.S.A., waarmee leveringen van tractieapparatuur aan 
de Spoorwegen mogelijk worden 

Bij haar komst naar Hengelo heeft het bedrijf zich moeiteloos ingepast in de gangbare lokale 
praktijk van voor die tijd uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. De betekenis van Hee
maf beperkt zich niet tot uitsluitend de rol van werkverschaffer, maar heeft een veel grotere 
maatschappelijke impact, waarbij onder andere huisvesting een voorname rol speelt. Ook 
Heemaf heeft dan een eigen, bescheiden woningcorporatie. In 1923 wordt door Heemaf de 
Fabrieksschool voor Technisch Onderwijs opgericht, waar velen de basis leggen voor hun 
verdere loopbaan. Niettegenstaande het voorgaande heerst er een cultuur gekenmerkt door 
klasseverschil. Zo is er een toegangsdeur voor enkelen en een voor velen. Het verstoren van 
de werkrust van de directeuren kan ontslag tot gevolg hebben. 

Als de PTT besluit tot automatisering van het nationale telefoonnet sluit Heemaf een over
eenkomst met Siemens & Halske, waarmee rechten worden verworven om telefoontoestellen 
te produceren voor het Nederlandse net. Na 1945 is de fabricage geheel in eigen handen en 
wordt in samenwerking met Philips Telecommunicatie Industrie ook export bedreven. 
Het standaardfabricage programma wordt ondertussen steeds verder uitgebreid. Productinno
vatie leidt ertoe <lat de vermogens van motoren en generatoren verder worden opgevoerd en 
<lat het schakelmateriaal wordt geperfectioneerd. Sterkstroomfabricage wordt alomvattend 
bedreven. 

De expansie van Heemaf uit zich in voortdurende bouwactiviteiten op het fabrieksterrein, 
maar laat zich, direct na de Tweede Wereldoorlog, eveneens voelen in een nijpend tekort aan 
personeel. Om hieraan het hoofd te bieden, wordt in 1946 in Zwartemeer een wikkelarij opge
start, twee jaar later gevolgd door een telefoonfabricageafdeling in Coevorden. 
In 1954 treedt Ir. Keus terug als directeur, om een gezond bedrijf achter te laten aan zijn op
volgers de Ir. 's H.J. Buttinger, J.L. Bonebakker en J. van der Wateren. In maart 1962 beslui
ten de N.V. Electrotechnische Industrie (voorheen Willem Smit & Co., Slikkerveer) en Hee
maf N. V. tot volledige samenwerking. Heemaf heeft inmiddels verkoopvestigingen in Am
sterdam, Rotterdam en Eindhoven, terwijl Heemaf S.K.A. Motorenwerk A.G. in Dortmund 
als dochteronderneming in de boeken staat vermeld. 

In 1963 ontstaat dan, nadat ook Hazemeyer zich bij Heemaf en Smit Slikkerveer heeft ge
voegd, de 'kleine Holec'. 
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Bijlage 2: Planning 

In deze bijlage wordt de planning weergegeven zoals die in het begin van dit project is opge
steld. De planning is gebaseerd op het stappenplan dat Hegge heeft opgesteld [bijlage 4]. De
ze stappen zijn vervolgens verdeeld over het beschikbare aantal maanden en gecombineerd 
met de verplichte onderdelen van een afstudeerproject; het literatuuronderzoek en de tussen-
tijdse presentatie. · 

Oktober :Orientatie 

► Kennismaking met het bedrijf, de producten, het productieproces en de mensen. 
► Methodisch literatuuronderzoek. 
► Onderzoek naar de gebruikerseisen ten aanzien van de PCF en naar het logistiek 

proces. 

November : Analyse productlijn en aanzet tot model 

► Inventarisatie van de gebruikerseisen ten aanzien van de PCF per discipline. 
► Uitwerken van de algemene werkwijze ten behoeve van het opzetten van een gene-

rieke stuklijst. (Stap I t/m 3 uit bijlage 4) 

December : Aan<,1!1 tot model en tussentijdse presentatie 

► Uitwerken van de algemene werkwijze ten behoeve van het opzetten van een gene-
rieke stuklijst. (Stap 1 t/m 3 uit bijlage 4) 

► Tussentijdse presentatie 

Januari :Modelhouw 

► Uitwerken van de algemene werkwijze ten behoeve van het opzetten van een gene-
rieke stuklijst. (Stap 4 t/m 6 uit bijlage 4) 

Februari :Modelhouw 

► Uitwerken van de algemene werkwijze ten behoeve van het opzetten van een gene-
rieke stuklijst. (Stap 6 t/m 8 uit bijlage 4) 

► Vastleggen van de productstructuur in de PCF-module 

Maart : Testen van het model. 

► Simulatie en test 
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.. ·-: Modelaanpassingen 

► Naar aanleiding van tests PCF aanpassen 
► Vastleggen gemaakte keuzen en werkwijze ten behoeve van toekomstige verande

ringen/ toevoegingen 

: Eindtest 

► Eindtest 

: Rapportage 

► Eindrapportage 

► Eindcolloquium 
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Bijlage 3: Voorbeelden SVS-veldsoorten 

In onderstaand overzicht vindt u de grafische representaties van de veel voorkomende SVS
veldsoorten met een korte verklaring van de toepassingsgebieden en de bijbehorende een
lijnschema' s. 

Vermogensschakelaar (V): 

Deze schakelaars worden gebruikt voor de binnenkomende en afgaande voeding met een 
groot vermogen, bijvoorbeeld voor een generator of een motor. 

Lastschakelaar (K): 

Deze schakelaars worden gebruikt voor binnenkomende voeding in een ringkabelsysteem. 
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Lastschakelaar - zekeringenveld 24 kV (T): 

Deze schakelaars worden gebruikt voor de afgaande voeding naar transforrnatoren. Ze zijn 
beveiligd met smeltveiligheden. 

Railsectie met last- (H) of vermogensschakelaar (G): 

Deze velden worden gebruikt als onderbreking tussen het voedingsdeel van het elektriciteits
bedrijf en de gebruiker of voor een sectionering van een installatie met meerdere binnenko
mende voedingsvelden. 

H G 
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Meetveld (M): 

Deze veldsoort wordt gebruikt voor stroom- en spanningsmeting alsmede kWh-meting ten 
behoeve van verrekening van de gebruikte elektriciteit en controle. 

Railaansluitveld (R): 

,~ -- spanningstrans 
-formator 

stroomtrans
formatoren 

Deze veldsoort wordt gebruikt voor een rechtstreekse verbinding met een andere installatie of 
een naastliggende sectie in een installatie. 
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Bijlage 4: Het opzetten van een generieke stuklijst 

Inleiding 

Er zijn verscheidene manieren om een stuklijst op te zetten. De 'klassieke' stuklijst beschrijft 
elk product <lat kan voorkomen in een productfamilie door alle onderdelen en relaties vast te 
leggen. Omdat <lit bij grote variatie ondoenlijk is, zijn er alternatieven voor ontwikkeld. 
De belangrijkste alternatieve zijn de modulaire stuklijst, de variant stuklijst en de generieke 
stuklijst. De eerste twee hebben belangrijke beperkingen in het weergeven van variatie en het 
gebruik van structuurgegevens. Om deze problemen het hoofd te beiden is het generieke 
stuklijstconcept ontwikkeld. Veel werk is hiervoor verricht door Van Veen (DAF Trucks) en 
Hegge (Philips Lighting). 

De werking van de generieke stuklijst 

De generieke stuklijst is ontwikkeld om variatie op alle niveaus van de stuklijst weer te kun
nen geven. Het doel is om generieke producten, als zijnde verzamelingen van productvarian
ten, en een bron BOM te definieren die gebruikt kan worden voor alle varianten van die gene
rieke producten. Om <lit te bereiken moeten relaties worden gedefinieerd tussen verzamelin
gen van productvarianten in plaats van tussen individuele producten. 

Belangrijk in de generieke stuklijst is het productfamilie concept. Een productfamilie is een 
verzameling van gelijke producten die op een aantal manieren beschreven kan worden, bij
voorbeeld met behulp van parameters. De beschrijving van een familie, het product in al zijn 
varianten, wordt het productmodel genoemd. Vanuit deze familie moet een variant gei'denti
ficeerd worden. Dit kan op een aantal manieren geschieden: 

► direct; iedere variant wordt gei'dentificeerd door een code-nummer, 
► indirect; een variant wordt gei'dentificeerd door al zijn componenten te benoemen, 
► indirect, met parameters; elke component uit een componentfamilie wordt gei'dentificeerd 

door een parameter en parameterwaarde(n). 

De generieke stuklijst maak gebruik van deze drie manieren van identificatie. 

De generieke stuklijst bestaat uit generieke producten (GP). Deze GP's worden in een gene
rieke stuklijst met elkaar verbonden door wat genoemd wordt een generieke BOM-relatie. 
Een generieke BOM-relatie wil zeggen <lat er ten minste een (gewone) BOM-relatie bestaat 
tussen een van de parents behorende tot het GP uit de relatie en een van de componenten be
horend tot de generieke component uit de relatie. 
Iedere variant van een GP heeft min of meer dezelfde structuur. De verschillen tussen de vari
anten zit hem in de varianten van hun componenten. 
De variatie binnen een productfamilie kan zo worden terug gebracht tot de primaire producten 
binnen de familie. 
Dit is het basis idee van de generieke stuklijst. Hegge formuleert het als volgt: 
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I De variatie.btnnen een generiek product GP wordt alleen veroorzaakt door de variatie in de 
generieke primaire producten (GPP) aan het begin van de paden die van de GPP naar het 
generieke product G leiden. 

De generieke primaire producten bevinden zich op het laagste niveau in de generieke stuklijst. 
Binnen een GPP kan identificatie van varianten plaats vinden door middel van codenummers 
( direct) of met behulp van parameters. 
Een generieke sub-assemblage (GS) bestaat uit assemblages die zijn opgebouwd uit min of 
meer dezelfde stuklijst. Binnen een GS worden varianten onderscheiden door middel van de 
indirecte identificatie met parameters. Deze identificatie maakt gebruik van paden. Een pad is 
de verbinding tussen een GPP en zijn generieke parent. Het kan v66rkomen dater meerdere 
paden !open tussen een parent en GPP's, omdat een bepaalde optie voor meerdere GPP's ge
volgen heeft, bijvoorbeeld 'kleur'. 
Het aantal paden ( en daarmee de efficientie van het gegevensgebruik) kan worden terugge
bracht door het specificeren van zo'n optie die in meerdere GPP's wordt gebruikt niet te laten 
plaats vinden op het niveau van de GPP's, maar op het niveau van de eerste gezamenlijke pa
rent. Dit heet GPP-coordinatie. De specificatie van de optie op het niveau van de gezamenlij
ke parent wordt daama doorgegeven aan de GPP's. Dit proces heet 'inheritance' of overer
ving. Dit leidt tot: 

► een afname van het aantal mogelijke varianten, 
► de identificatie van producten op een hoger niveau in de generieke BOM, 
► een afname van het aantal parameterwaarden dat gespecificeerd moet worden. 

Hegge definieert een aantal begrippen die samenhangen met parameters en gebruikt worden 
in het identificatie- en specificatieproces. Deze begrippen betreffen de identificatie van een 
variant in een generiek artikel. Dit gebeurt door parameterwaarden vast te leggen voor een va
riant. Deze vastgelegde variant noemt Hegge een 'specialty'. Een specialty kan op zich weer 
bestaan uit een lege verzameling of uit meerdere varianten bestaan. Specialties bestaan dus 
weer uit specialties. De varianten worden gespecificeerd door op lagere niveaus in de struc
tuur parameterwaarden toe te voegen die weer een specialty isoleren. 

Zoals gezegd kunnen parameterwaarden van boven naar beneden worden door gegeven. Een 
parameter die door een GP wordt geerfd heet een exteme parameter. Parameters die worden 
gespecificeerd op het niveau van het betreffende GP heten eigen parameters. Een geldige 
combinatie van geerfde parameters heet een 'top level specialty'. Dit is het uitgangspunt voor 
de nog mogelijke specificaties voor dit generieke artikel. De specificatie van de eigen para
meters voor dit artikel leidt tot de selectie van een variant. Deze variant kan op zich wel weer 
een generiek product zijn. Uiteindelijk wordt op deze manier de onderkant van de generieke 
productstructuur bereikt. Op <lit niveau spreken we van 'lowest level specialties. Een 'lowest 
level specialty' bestaat uit of een variant of geen variant. Al deze lowest level specialties te 
samen vormen alle varianten van het generieke product en zijn onderling onafhankelijk. De 
parameters van een 'lowest level specialty' worden inteme parameters genoemd. 
De verzameling van alle geldige varianten heet een 'universal top level specialty' ; het be
vindt zich aan de top van de beslissingsboom en heeft geen eigen parameters. 
Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het overerven van parameterwaarden. Dit betreft 
de afstemming tussen in- en exteme parameters van parents en componenten: 

► de externe ( dus overgeerfde) parameters van een component moeten een deelverzameling 
zijn van de interne parameters van de parent; 
de gespecificeerde parameters van de parent moeten geldig zijn voor de component. 
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► de parameterwaarden die voor de parent gespecificeerd zijn, moeten geldig zijn in het do
mein van dezelf de parameters voor de component; 
voor de parent moeten dezelfde waarden gelden als de waarden die voor de component toe
gestaan zijn. 

Als aan deze voorwaarden is voldaan kan een geldige variant worden gespecificeerd. In on
derstaande figuur is een eenvoudig voorbeeld van een generieke stuklijst opgenomen om het 
principe van de generieke stuklijst te verduidelijken. 

Generic BOM SVS Het generieke product 'SYS LBS' is een 
verzameling van de varianten van die kun
nen voorkomen (LBS staat voor 'Load 
Break Switch'). De varianten ontstaan door 
samenvoeging van diverse combinaties van 
de generieke sub-assemblies (GS) 
'Yacuumbottle ' en 'Cableconnector'. 
Binnen de GS's is ook een aantal varianten 
te onderscheiden. Binnen 'Yacuumbottle' 
zijn <lat de spanning (12, 17.5 of 24 kV) en 
de kortsluitstroom. 

svs 
LBS 

I 
I I 

Vacuum- Cable-
bottle connector 

Yoor ' Cable Connector' is zijn <lat spanning en type . Deze varianten binnen de GS bepalen de 
parameters. De keuzemogelijkheden binnen parameters worden de parameterwaarden ge
noemd, of opties. Door te kiezen uit de opties worden waarden toegekend aan de parameters 
en zodoende stelt men het eindproduct vast. 

Parameters 
Parameterwaarde 

{ spanning, kortsluitstroom, spanning, type} 
spannmg: { 12kV, 17.SkV, 20kY} 
kortsluitstroom: { l 6kA- l sec, 20kA-l sec, l 6kA-2.5sec, 20kA-

2.5sec} 
type: {T-screw, T-plug, Magnefix, T 630} 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, hangen van beide GS de verschillende varianten af van de 
parameter spanning. In een specificatieproces zou dus tweemaal de parameter spanning ge
specificeerd moeten worden. 
Hegge stelt voor om in zo 'n geval de parameterkeuze te verhuizen naar de eerste gezamenlij
ke parent van de twee GS. In <lit geval is <lat dus ' SYS LBS' . De parameter wordt dus in het 
vervolg op <lit niveau gespecificeerd en wordt overgeerfd naar de GS. 

De waarde van de parameter spanning die bepaald wordt voor ' SYS LBS' heeft gevolgen 
voor de verdere keuze van parameterwaarden op lagere niveaus. Als voor de spanning van de 
SYS-installatie wordt gekozen voor 17.SkY dan betekent <lit voor de cableconnector <lat deze 
type Magnefix moet zijn. Dus: 

(spanning, 17,SkY) ==> (cableconnector, magnefix) 

Een dergelijke deterministische relatie tussen parameters wordt een conversie regel genoemd. 
Naast deze regels bestaan er ook restricties (constraints) voor parameters, die bepaalde keu-
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zen uitsluiten.of juist verplicht stellen. In het voorbeeld geldt dat wanneer de spanning van de 
installatie is bepaald op 24kV de kortsluitstroom geen 20kA mag zijn. Dus: 

IF (spanning, 24kV) IHEN NQI (kortsluitstr., 20kA-lsec) AND (kortsluitstr., 20kA-2.5sec) 

Door de spanning voor een installatie vast te leggen worden de keuzemogelijkheden op lagere 
niveaus beperkt. Door de spanning te specificeren wordt een specialty voor bijv. de vacuum
bottle geselecteerd. Door een niveau af te dalen kunnen vervolgens de betreffende parameters 
voor de vacuumbottle worden gespecificeerd waardoor een 'lowest level specialty' voor de 
vacuumbottle overblijft. Alie gekozen 'lowest level specialties' vormen uiteindelijk de SVS
installatie. 

Het generieke BOM-concept is een relatief eenvoudig proces voor de specificatie van pro
ductvarianten. Het biedt de mogelijkheid om een grote variatie in producten te beschrijven 
met een beperkte hoeveelheid gegevens, terwijl de productstructuur intact blijft. Generieke 
producten kunnen gebruikt worden voor het beschrijven van zowel eindproducten als compo
nenten en kunnen meerder malen in een BOM worden gebruikt. Het 'inheritance'
mechanisme met het gebruik van specialties en de mogelijkheid om parameterwaarden af te 
leiden uit andere parameterwaarden behoren tot de grootste voordelen van de generieke stuk
lij st. 

Om een goede generieke stuklijst op te kunnen zetten is door Hegge een stappenplan opge
steld. Dit stappenplan is er op gericht om de relaties tussen onderdelenfamilies (de basis van 
de variatie!) goed in kaart te brengen en te kunnen modelleren. Dit stappenplan zal hieronder 
worden uitgewerkt. 

Het stappenplan 

Het oorspronkelijke plan bestaat uit 13 stappen. Vanwege het overzicht is het hier in minder 
stappen weergegeven. 

Stap 1: Vasts tel/en waar zich de 'nek in de zand/oper' bevindt in de stuklijst. 

Het idee van de 'nek in de zandloper' is overgenomen van de welbekende zandloperfiguur of 
diabolo, zoals hieronder is weergegeven. 

r 
Levels in 
product 
structure 

End-products 

Components 

Variety 
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De 'nek in de zandloper' geeft het niveau 
aan waarop zich de minste variatie voordoet. 
De componenten zijn samengevoegd tot 
subassemblages en door de subassemblages 
op verschillende manieren te combineren 
ontstaan de eindproducten. Het niveau zal 
bestaan uit onderdelen of groepen van on
derdelen. Voor de generieke stuklijst is dit 
het laagste niveau en daarom worden de on
derdelen op dit niveau ook we] primitieve 
onderdelen genoemd. Dit niveau is in veel 
gevallen tevens het KOOP en/of het niveau 
waarop zich de MPS-items bevinden. 
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Stap 2: Het samenvoegen van gelijksoortige primitieve onderdelen tot generieke primitieve 
onderdelenfamilies (GPOF). 

Gelijksoortige onderdelen warden gegroepeerd tot een familie. Zo'n familie bevindt zich nag 
steeds op het laagste niveau van de generieke stuklijst. 

Stap 3: Het bepalen van de generieke subassemblages en het vastleggen van de generieke 
productstructuur. 

Generieke subassemblages (GS) zijn combinaties van GPOF en kunnen oak andere generieke 
subassemblages bevatten, net als gewone subassemblages. Als de GPOF en GS bekend zijn, 
moet daarmee de generieke productstructuur bepaald warden. De generieke productstructuur 
zal voor een belangrijk dee! bepaald warden door de structuur van de veel voorkomende vari
anten. 

Stap 4: Het bepalen van de productkenmerken en opties van de GPOF en (evt.) GS 

De productkenmerken zijn de varianten, de features van een product. De waarden die deze 
productkenmerken kunnen aannemen zijn de opties. Met behulp van deze productkenmerken 
moet elk primitief product uniek beschreven kunnen warden binnen een GPOF. Er moet dus 
een een op een-relatie bestaan tussen een optie van een productkenmerk en een onderscheiden 
onderdeel of groep van onderdelen. 

Stap 5: Het vasts tel/en van de productkenmerken die bij meerdere GPOF of GS voorkomen. 

Het gebeurt vaak dat bepaalde productkenmerken bij meerdere GPOF voorkomen. Om te 
voorkomen dat de waarden van deze productkenmerken iedere keer opnieuw moeten warden 
bepaald, is het verstandig om de bepaling van deze waarden een niveau op te schuiven. 

Stap 6: Het vasts tel/en van de eerste gemeenschappelijke parent voor GPOF of GS waarvan 
een of meerdere productkenmerken gelijk zijn. 

De eerste gemeenschappelijke parent van twee of meer GPOF's of GS is de voor de hand lig
gende kandidaat om de waardebepaling van de productkenmerken aan toe te wijzen. 
Hierbij moet het duidelijk zijn dat een toegewezen productkenmerk op een gemeenschappe
lijk niveau niet meer van waarde kan veranderen op een lager niveau. Alsop installatie
niveau de nominaal spanning is bepaald (omdat dit productkenmerk aan dit niveau is toege
wezen), dan kan deze voor bijv. een veld niet veranderd warden. 
Deze stap moet leiden tot een onderscheid in lokale en globale productkenmerken. Een lokaal 
productkenmerk kan gelden voor het betreffende GPOF of GS en alle niveaus daaronder, een 
globaal productkenmerk geldt voor de hele productstructuur. 

Stap 7: Het vastleggen van a/le beperkingen op de keuzemogelijkheden van productkenmer
ken of opties in conversieregels en constraints. 

De combinaties van keuzemogelijkheden die om technische of commerciele niet mogen voor
komen, moeten warden uitgesloten door middel van constraints. Daamaast kan het voorko
men dat een bepaalde keuze van opties moet leiden tot het stellen van vragen die niet tot de 
standaard vragenlijst behoren of dater vragen kunnen vervallen. Oak dit moet geregeld war
den met constraints. Tevens moet het mogelijk zijn om de waarde van een bepaalde optie af te 
leiden uit de waarden van andere reeds bepaalde opties. Hiervoor moeten conversieregels 
warden opgesteld. 
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Stap 8: Het vastleggen van de 'lowest level specialty' met bijbehorende opties. 

De 'lowest level specialties ' warden gebruikt in het overervingsmechanisme. Dit houdt in het 
overgeven van parameter waarden van een parent naar een component, met andere woorden: 
de bijbehorende parameterwaarden warden overgegeven naar de eerste keuzeparameter ( de 
' top level specialty') van de onderliggende GS ' s of GPP's. 

Een specialty is een deelverzameling van een generiek product, die gekenmerkt wordt door 
een of meer parameterwaarden. 

Door <lit stappenplan consequent toe te passen ontstaat een generieke stuklijst die te gebrui
ken is om eenvoudig productvarianten te specificeren voor bijvoorbeeld klantorders met be
hulp van een configurator. 
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Bijlage 5: De werking van de PCF-module van BAAN-IV 

Inleiding 

In deze bijlage wordt de werking van de PCF-module van BAAN-IV besproken. Dit zal ge
beuren aan de hand van de onderstaande figuur die de generieke productstructuur zoals 
BAAN-IV die hanteert, weergeeft. Tevens zal een onderscheid worden gemaakt tussen het 
configuratieproces en het generatieproces. 

Een generiek product is in BAAN termen een verzameling productvarianten, ook wel pseu
do-item of optie-gevoelig artikel genoemd. Een generieke productstructuur bestaat uit gege
vens over productkenmerken en -opties, productconstraints, generieke artikelgegevens, -
stuklijsten en -bewerkingen. 

Generiek 
artikel 

I I I I I I 

Product-
Product- Generieke Generieke Generieke 

Generieke 
kenmerken 

constraints stuklijsten routings prijslijsten 
artikel-

en oplies gegevens 

Generieke productstructuur van BAAN IV 

BAAN IV maakt in het artikelbestand onderscheid tussen een aantal productsoorten. Deze 
productsoorten omvatten bijvoorbeeld de inkoopartikelen, de maakdelen en ook generieke ar
tikelen. Om gebruikt te kunnen worden in de PCF-module moet een artikel generiek zijn. Ge
neriek wil dus zeggen dat het als artikel niet fysiek bestaat, maar bedoeld is om onderliggende 
artikelen te groeperen in een familie waaruit een familielid wordt gekozen om opgenomen te 
worden in het eindproduct. 
De variatie die kan ontstaan in het eindproduct wordt gevangen in productkenmerken. Per 
productkenmerk kan worden aangegeven welk domein (alfanumeriek, numeriek of vrij) van 
toepassing is en de mogelijke waarden die het kenmerk kan aannemen (de opties) kunnen 
worden gespecificeerd. De productkenmerken worden daama toegewezen aan een of meer 
generieke artikelen. Met deze productkenmerken wordt het configuratieproces ( en het gene
ratieproces) gestructureerd. De oorzaken van variatie zijn productkenmerken die in waarde 
kunnen verschillen. Productkenmerken van optiesets worden automatisch 'overgeerfd' 'van 
boven naar beneden ' in de configuratiestructuur. Dit betekent dat de optiewaarden van pro
ductkenmerken van bovenliggende niveaus in de configuratiestructuur automatisch 
' geexporteerd ' worden naar c.q. ' bekend ' zijn op onderliggende niveaus in de configuratie
structuur. Tijdens het configureren kan gebruik worden gemaakt van variabelen om product
kenmerken op een handige manier van een waarde te voorzien zonder tussenkomst van de ge
bruiker en om het configuratieproces te sturen. Variabelen kunnen 'lokaal' of 'globaal' zijn. 
Lokale variabelen gelden alleen binnen de constraint, globale geleden tijdens het hele confi
guratieproces. Indien er sprake is van ' horizontale ' afhankelijkheden tussen optiewaarden in 
de configuratiestructuur, dan kunnen deze met behulp van globale variabelen tot stand worden 
gebracht. 
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Tijdens het initialiseren van een optieset wordt voor ieder productkenmerk, die bij de desbe
treffende optieset behoort, de optiewaarde vanuit bovenliggende optiesets door overerving 
gei:nitialiseerd. Daama wordt de 'voor invoer optie'-constraintsectie uitgevoerd, waarbij de 
optiewaarde wordt gei:nitialiseerd met de defaultwaarde die in de 'voor invoer optie'
constraint gedefinieerd zijn. Vervolgens wordt de optieset ingelezen. 

De generieke productstructuur wordt verder opgebouwd als een gewone stuklijst; een gene
riek artikel bestaat uit generieke artikelen en eventueel standaard artikelen die allebei weer 
een eigen stuklijst kunnen hebben. Deze generieke stuklijst-relaties zijn daarmee hierarchisch 
en sequentieel. Hier zal later nog op worden teruggekomen. Tevens bestaat de mogelijkheid 
om generieke 'phantom'-artikelen op te nemen in de stuklijst. Dit zijn artikelen die, naast het 
feit <lat ze niet fysiek bestaan, ook niet leiden tot (productie)-orders voor onderliggende pro
ducten. Op meerdere niveaus in de stuklijst kunnen dus generieke artikelen worden opgeno
men. In de generieke stuklijst wordt ook de basis gelegd voor een juiste doorrekening van de 
prognoses met materiaal- en capaciteitsbehoefte in de 'MPS' en 'MRP' modules. De generie
ke productstructuur wordt tijdens het productconfiguratie c.q. -generatieproces 'van boven 
naar beneden' en ' van links naar rechts ' doorlopen. Zodra de productgenerator tijdens het 
productconfiguratie- c.q. -generatieproces een stuklijstcomponent heeft geselecteerd, dan 
worden de overige componentvarianten automatisch overgeslagen. Deze werkwijze wordt ook 
gevolgd bij het selecteren van bewerkingsvarianten in de generieke routing. De bewerkingen 
kunnen bestaande bewerkingen voor standaard artikelen zijn die voor generieke artikelen al of 
niet warden aangeroepen of aangepast in bijvoorbeeld de afdeling, machine, run time en uit
besteding. In de stuklijst kunnen met behulp van constraints formules warden opgenomen die 
de juiste hoeveelheid benodigd materiaal bepalen overeenkomstig de specificaties van de 
klant. Wanneer er bewerkingen aan een generiek 'phantom'-artikel worden gekoppeld, zullen 
deze in elke planning warden genegeerd . Ze warden wel meegenomen in de kostprijsbereke
nmg. 

Aan de generiek artikelen kunnen ook prijzen warden gekoppeld die afhankelijk zijn van de 
gekozen configuratie. Met behulp van formules in productconstraints of prijsmatrices kunnen 
aan de hand van een of meer productkenmerken prijzen warden bepaald. 
Het hele configuratieproces wordt gestuurd door het aangeven van constraints op de product
kenmerken of op de waarden van die kenmerken. Hiermee wordt geregeld welke artikelen 
warden betrokken in het proces, welke 'vragen' worden gesteld, welke combinaties van 
waarden zijn toegestaan, welke routing en prijs warden meegenomen, etc. 

De constraints zijn onderverdeeld in een drietal secties: 

► de voor-invoer constraint: deze constraint wordt door de productconfigurator aangeroepen 
voordat de gebruiker een waarde kan invullen. Deze constraint wordt gebruikt om een ken
merk een waarde mee te geven aan de hand van eerder gespecificeerde productkenmerken 
of een defaultwaarde. Tevens kan warden aangegeven onder welke voorwaarden de invoer 
en of weergave van een productkenmerk al of niet is toegestaan. 

► de validatie constraint: deze constraint wordt zowel door de productconfigurator als door de 
productgenerator gebruikt om de ingegeven waarde voor een productkenmerk te controleren 
op commerciele of technische toelaatbaarheid en het selecteren van generieke artikelgege
vens, componenten in de generieke productstructuur, bewerkingen in de generieke routing 
en prijslijstregels in de generieke prijslijst. 

► de parametersubstitutie: deze sectie wordt door zowel de productconfigurator als de -
generator gebruikt om door middel van de waarde van een of meer productkenmerken een 
door BAAN IV onderscheiden parameter (run_time, quantity, etc.) een bepaalde waarde 
mee te geven. 
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Deze constraintsecties kunnen op een aantal plaatsen gebruikt worden. De plaats van gebruik 
sluit een aantal secties voor gebruik af. 
Alleen de constraints op de productkenmerken ([-constraints) kunnen gebruik maken van de 
voor-invoer sectie. De validatie sectie kan gebruik worden op alle plaatsen in de pro
ductstructuur. Constraints op materiaal (m-constraints) of bewerkingen (o-constraints) maken 
gebruik van de parametersubstitutiesectie. Prijsconstraints (p) en constraints op de generieke 
artikelgegevens (i) maken in principe alleen gebruik van de validatiesectie. 

In ieder constraintsectie kunnen zowel globale als lokale variabelen gedefinieerd worden die 
vervolgens van een bepaalde waarde, al of niet met behulp van een formule, kunnen worden 
voorzien. Globale variabelen behouden hun waarde gedurende het gehele configuratie c.q. 
generatieproces. Met name globale variabelen kunnen, naast productkenmerken, zonodig ge
bruikt worden om het configuratie proces te sturen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij 
' horizontale' afhankelijkheden tussen optiesets, relaties tussen prijslijstregels in verband met 
prijstoeslagen of -kortingen, etc. 

Ontkoppelpunten zijn een algemeen aanvaard en gebruikt concept voor besturing. Het wordt 
gehanteerd om een ontkoppeling tussen twee deelgebieden aan te geven. Binnen BAAN wor
den onder andere de volgende ontkoppelpunten onderscheiden: 

► het KlantOrder Ontkoppe!Punt (KOOP); 
► het KlantSpecificatie Ontkoppe!Punt (KSOP); 

Het KOOP wordt bekend verondersteld. 
In de volgende figuur is het KSOP 
weergegeven. In een generieke stuklijst 
die gebruikt wordt in een PCF-module 
als die van BAAN is het mogelijk om 
een product te specificeren op het niveau 
van standaard artikelen. Uit de configu
ratie kan volgen dat een standaard artikel 
we! of niet in het eindproduct wordt op
genomen. Een KlantSpecificatie kan dus 
artikelen bevatten die voor de Klantor
der anoniem zijn. Dit onderscheid tussen 
KOOP en KSOP is vooral belangrijk bij 
gebruik van de PCF-module. 
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Het KlantSpecificatie Ontkoppe/Punt 
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Het verschil fussen configureren en genereren 

Hegge beschrijft in zijn proefschrift 
het proces dat plaats vindt bij het con
figureren en genereren van een pro
ductvaraint. Dit zijn twee afzonderlijke 
processen die beide gevoed worden 
door de generieke stuklijst. Deze twee
deling vinden we ook terug in BAAN. 
Ten aanzien van het configuratieproces 
worden door Hegge vier stappen on
derscheiden: 

► het kiezen van een beginpunt; een 
toplevel specialty, 

► het doorlopen van de generieke pro
ductstructuur, 

► het doorlopen van de beslissings
boom en 

Generieke 
stuklijst 

- --~ 

HOLECH-1 

Gebruikers wensen 

Configurator i 

Stuklijst 
generator 

Identificatie van variant 

Variant stuklijst 

► overervmg. Het specificatie- en generatieproces 

Deze stappen kunnen ook in BAAN IV worden onderscheiden, al zullen ze niet noodzakelijk 
in deze volgorde worden doorlopen. Het configuratieproces van BAAN IV is een continue 
afwisseling van stap twee tot en met stap vier. 
Het genereren beslaat dan de stap die op basis van de generieke productstructuur en de speci
ficaties van de variant de klantorderspecifieke stuklijst, de bewerkingen, offerteteksten en 
prijzen genereert. 
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Bijlage 6: De projectorganisatie 

De projectorganisatie is opgebouwd rond het project dat erop gericht is om BAAN-IV te im
plementeren bij HM. Een aantal aanleidingen voor dit project is reeds behandeld in hoofdstuk 
2 en zal daarom niet hier herhaald worden. De organisatie rond het project wordt weergege
ven in onderstaande figuur. 

Het project wordt geleid door de Stuurgroep (SG). Zij leggen verantwoording af aan de direc
tie van HM en zijn verantwoordelijk voor de richting die het project gedurende de loop in zal 
gaan. De SG is als enige beslissingsbevoegd om afwijkingen op het projectplan te accorderen. 
Direct daaronder valt de Projectgroep (PG). Zij vormen de dagelijkse leiding van het project. 
De PG wordt gevoed door de organisatie transformatie (OT) en systeem transformatie (ST) 
werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de juiste mate van verandering 
binnen HM ten aanzien van de organisatie en haar processen en de systeemtechnische aspec
ten. Onder deze laag valt een aantal werkgroepen die een dwarsdoorsnede maken over de di
verse productlijnen van HM. De respectievelijke werkgroepen houden zich bezig met de 
prognose gestuurde artikelen van HM (PROG), de klantorder gestuurde artikelen (KOG), de 
productconfiguratie (PCON) en de financiele afwikkelingen (FIN). Dit zijn de uitvoerende 
organen van de organisatie. De hele projectorganisatie wordt ondersteund door de werkgroep 
systeeminrichting (SI) die zorg draagt voor de hardware-aspecten van het project. De werk
groepen zijn samengesteld uit een aantal door HM geleverde superkemgebruikers (SKG'ers) 
en consultants van de voor de implementatie verantwoordelijke, exteme contractor. 
Sinds de start van het project is dit onderzoek opgenomen onder de werkgroep PCON. Buiten 
het project is de begeleiding vanuit HM in handen van de manager Inkoop&Logistiek. 

De BAAN-/V proj ectorganisatie 

De doelen die de projectorganisatie zich gesteld heeft ten aanzien van de verhoging van het 
bedrijfsrendement staan per productlijn weergegeven in onderstaande tabel. 
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oorraad 

De berekende voorraden die hier zijn opgenomen als streefgetallen zijn gebaseerd op een af
studeerproject dat gericht was op een reductie van de voorraadkosten. Op de achterliggende 
concepten die aan deze berekening ten grondslag liggen, wordt hier verder niet ingegaan. 
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Bijlage 7: Procedure bouw generieke productstructuur 

In onderstaande figuur is de procedure opgenomen voor de bouw van een generieke pro
ductstructuur. 
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l addilione1etu~ ! 
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Bijlage 8: De structuur van de planningsartikelen 

In deze bijlage zijn volledigheidshalve de structuur van de Doe! Begrotingsonderdelen in de 
generieke productstructuur en de generieke bewerkingen aan deze en andere generieke arti
kelen. 

Doe/ BegrotingsOnderdelen in generieke structuur 

Artikelgroepen: 
415000 SVS installatie generiek op order 

, G-SVSOOO 080 
SVS-lnstallatie 

415000/999 
415001 SVS samenstelling prim/sec gen. phantom 
415002 SVS samenstelling prim/sec gen. maakdeel 

G-SVS008 080 
Str.tnllfo Meetveld 

415002/999 

I 
G-SVS027 080 

Bedrading Str.trafo M 
I 415002/999 

G-SVS028 OBO 
Eng.Bedrading SUr.M 

415002/999 

G-SVS007 
Str.trafo M.veld 

415001 

I G-SVS010 080 

I 
Str.trafo 

415002/999 

G-SVS009 
Str.trafo 
415001 

G-SVS014 080 
Eng.prim.voor SGK 

415002/999 

! G-SVS001 OBO 
Primair I 415002/999 

x7 

G-SVSOOJ 
Moot Primair 

415001 

I 
I X6 

G-SVS005 
Veld Primair 

415001 

G-SVS025 
Eng. Primair 

415002 

·1 G-SVS011 1 G-SVS011 1 I G-SVS013 , 
Spann.trafo SAO : I Spann.trafo BAL I I Kabelaansl . SVS I 

I 415001 I i 415001 ' 415001 i 

G-SVS016 I 
Sp.tr. SAO NS I i 

415001 

G-SVS024 I 

Sp.tr. BAL NS 
415001 

- - --

G-SVS015 
I Magnefix kab.sl 

415001 

G-SVS026 
Eng. Secundair 1 

415002 

I x7 

G-SVS004 
Moot Secundair 

415001 

I 
1 

x6 

G-SVS006 
Veld Secundair 

415001 

G-SVS033 080 
Eng.s«undlir 

415002/999 

os~,~ ~ I ~I - G--sv_so_ 1_1 ~ 

Bediening 

1

1 j Signalering I Meting 
415001 415001 ' i 415001 

G-SVS023 G-SVS031 
Uitschakel 

415001 Mot=~ning I I ~-~--
G-SVS021 

Snelin 
415001 

G-SVS022 
Uitschakel 1 

415001 

'----~ 

G-SVSOJO 
Uitschaket 2 

415001 

I G-SVS018 
Hulpschakelaar 

I 415001 

De DBO's zijn de gearceerde blokken in de figuur. Voor deze generieke artikelen worden, voor zover 
ze van toepassing zijn op een klantorder, productieorders gegenereerd. De bewerkingen die bij een 
DBO horen zijn opgenomen in de volgende figuur. De bewerkingstijden worden vanuit de lagere ni
veaus "opgetild" naar de betreffende bewerking. Hiermee ontstaat een gedetailleerd beeld van de 
materiaal en capaciteitsbehoefte. De capaciteiten voor de SVS-assemblagelijn zijn dan bijvoorbeeld 
de bewerkingen die gekoppeld zijn aan de generieke artikelen "Primair","Secundair"en "Installatie". 
Per werkplek is dus nu een gedetailleerd inzicht in de te gebruiken materialen en capaciteiten. In de 
laatste figuur is deze situatie weergegeven. 
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De generieke bewerkingen per generiek artikel 

1- -------- --- ---- --------- ---------- --------- ------- ----- --- ----------- -
,----, I I e>1ern •i.

1 
=_=_=_=3,=======!dra<l!ng/tll!UJMC:=========~ Secundair 

20 
1 

'-=========~ W'ikkehng ---, '' trafo's ,--7 
VS I voormontage \ ;::::.====~), secundair I: ~ II 

==='==⇒•t ~ l..l'J opbouw r---'\i samefl. ~ ~ _.~ schakel- 1___1'.J prim~ire I~ : ,~ 

1 · -===: / I mechan. rv1 -vl bouw I montage r✓ 1 proef ,_,/ keunng !----vi montage I 
I • -- --- ~ '____J ---' --- ---
1 ! gieten Primair Primalr Primair Primair Primair Primair 
I ?7 20-30 40 50-90 100 110-120 130-180 

= i=;> v 
I - • 
IV~ 

I l!g\!_, 

9 

I w Sag==- -- I 

.----, ~ -~ ~ - 1 

opoouw I bewer1<ing I 

materiaalstroom 

- AAlUt ► infOfmatiestroom 

lnstaUatie 
10-20 

lnstatlatie 
30-50 

lnstatlalie 
60-70 

I 
I 
I 

I 
I 
1 L ________ ___ _____ ___________ _________ ___ ____________ _________________ __ J 

De bewerkingen voor een aantal generieke artikelen uitgezet in de materiaalstroom van de SVS
productielijn. 
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